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প্রথম প্রস্তাব! বাঙ্গালি কোন জাতীয়? বঙ্গদেশের জন্মের 

পুব্ব বাঙ্গাপি কোথায় ছিল ? 

শ্ক্নান্ভু এ স্বাম্নভ্ডষ্ম । ১ 

দ্বিতীয় প্রস্তাব । তাহার পুর্বে ? বাঙ্গালির আঙ্গিম নিবাসস্থানের 
আরধিম দেবতা কে ? 
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ইঞীতে [০০০৪০ 179] দেখান হয় নাই । সম্পূর্ণ 36010981091 

[)98]) গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত 51711501051 10155 01 1105তে 

পাওয়! যাইবে। ্ 
৩1 জদ্দ্বীপের মানচিত্র রী 

৮৫ 



সুখ স্ব ? 
১। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আমরা পাইয়াছি বাঙ্গালি অনাধ্য 

বা আংশিক আধ্য নহে বাঙ্গালিই প্রকৃত আধ্য । এই খণ্ডে পাইৰ 

বাঙ্গালির আদিম নিবাসস্থান দ্রবিড় দেশ। একদল লোক 

আছেন তাহারা মাথা ও নাক মাপিয়া আধা কে তাহা স্থির 

করিতে চাহেন । কেবল মাথা ও নাক মাপিয়া বংশ স্থির করা 

ফ'য একথ! আমি স্পীকার করিনা । এক পরিবারের মধোই দেখা 

যায় ভাইয়ের ছেলের মাথা গোলাকার বোনের ছেলের মাথ! লম্ঘা, 

ভাইয়ের নাক মোটা বোনের নাক মিভি। আমাদের দেশের 

&5101০0৫) অন্তর এখনও 8০1৮০০ বলিরা স্বীকৃত হয় নাই, 

পশ্চিম দেশের [১0776701065 র কথাও তাহাই। সুধ্যেক* 

কাল চিত্রের সংখার উপর কোন ২০1০0 এ পধ্যস্ত স্থাপিত 

হইতে পারে নাই 1 তা মাথার গগৈখ্য ও প্রস্থের অনুপাতের 

সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনাকে * 9০167196 বলি] স্বীকার করিতে 

আমি বাধা নই । মাথার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাতের বংশ নিয় 

করিবার যতটুকু দাবী আছে, হাতের নীচের দিকের ছোট হাড়া 
ও উপর দিকের হাড়ের £ দৈথ্যের অনুপাতের যে তাহা 
পেক্ষা এ বিষয়ে অল্প দাবী কেন হইবে তাহা আমি বুঝিনা 

কারণ--শুনিয়াছি যে সব জীব অনবরত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে 
পা সপ শত সা পপসম্রাট ৭ সা কাট সত 

(07210101019, 1 বিক0105, 7৮10৯, 



(৮৯ ) 

গমন করে তাহাদের হাতের নীচের দিক নাকি অন্য জীবের 

তুলনায় অধিক লম্বা । প্রথমোক্ত অনুপাতের নাম 0:6])78116 

[1)06য. শেষোক্ত অন্পপাতের নাম আমি দিতে চাই 1%01।- 

11 0117612] 11706 51761161006 1010-11171176151 

হ100 15 ৮৮ ৭01676190 (651. 06 17501] 011011 07100 2 

এই প্রশ্নের যত দিন সম্যক আলোচনা ও মীমাংসা হইবে ততদিন 

আমি আমার পথে অনেক দূর আগঞাসব হইতে পারিব | তবে 

নিতান্তই যদি মাথা ও নাক মাপিযা আন্য ও অনাধ। ঠিক করিতে 

হয়, তবে সে নিষয়ে-- আমি আপোষে এইরূপ 7৫ 71274) 

নিষ্পত্তি করিতে চাই £--যছি কোন জাতির লোকের মাথার 

মাপ, নাকের মাপ ও ক্ড নাঙ্গালিক মাথার মাপ নাকের মাপ 

ও রডের সহিত মিলিয়া নায় এবং সেই জাতির লোকের 

“বঙ্গ দেশ হউতে যাইয়। তাহাদের নিজদেশে উপনিবেশ স্থাপন 

করিবার সম্ভোষজনক প্রমাণ পাগুয়া যায়, তবে আমার এ 

জাতির লোক দ্দিগকে আংমা বলিয়া স্বীকার করিতে আপনি 

থাকিবে না। 

১। তারপর ভাষার কথা। বড় বড় পগ্ডিতগণ স্থির 

করিয়াছেন তামিল, তেলেগু, মলয়ালন প্রভৃতি দ্রবিড় দেশীয় 

ভাষা ও বাঙ্গাল! ভিন্দি ও উড়িয়া প্রভৃতি সংস্কৃতমূলক ভাষার 

মধ্যে নাকি এককালে অহি-নকুল সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু তাহারাই 

আবার একথা স্বীকার করেন যে পরবস্তী কালে সংস্কৃত দ্রাবিড় 
ভাষা হইতে, অনেক কথা, ধাতু, এবং বর্ণমালার অনেকগুলি বর্ণ 



(৬৯০ ) 

পধ্যন্ত অপহরণ করিয়াছে এবং দ্রাবিড় ভাষাও এই ব্যবহারের 

যথাসম্ভব প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নই ; এমনকি এ ভাষাগুলির 

মধ্যে দুইটী ভাষার নাম যে “তামিল” ও “তেলে” ইহাও নাকি 

সংস্কৃত “দ্রোবিড়” ও “ভ্রিকলিঙগ”* কথার অপভ্রংশ । “মলয়াল, 

কণা যে সংস্কত তাহা পণ্ডিতের বলিতে হয় না আমার মত মুর্খেও 

বুঝিতে পারে। 

ছেলে বেলায় গল্প শুনিয়াছিলাম-এক রাজার এক 

শষ্যাবিলাস মোশাহেব ছিল! একদিন তক্তপোষের উপর 

এক গাছি চুল পড়িয়াছিল--তাহার উপর গদী ও তাহার 

উপর তোষক ও চাদর পাতিয়া তাহাকে শুইতে দেওয়া 

হইয়াছিল । পরাদন সকাল বেলায় রাজার সহিত তাহার 

সাক্ষাৎ হইলে রাজ দেখিলেন সে বড় (বিমধভাবাপন্ন। কারণ 

জিন্াসা করায় সে ব্লিল“মহারাজের চাকরগুলো যেবূপ অত্যাচার 

আরম্ত করিয়াছে তাহাতে আমি এ রাজ বাড়ীতে বে আর অধিক দিন 

থাকিতে পারিৰব এমন বোধ হয় না; কাল রাত্রিতে বিছানার নীচে 

কি যেন একটা মোটা লক্ঘা। জিনিস ছিল তাহাতে সমস্ত রাত্রি 

আমার নিদ্রা হয় নাই ।” বিছান! উঠাইয়া' দেখা গেল বাস্তবিক 

গদীর নীচে এক গাছি লম্বা চুল। সংস্কৃত ও দ্রাবিড় ভাষার 

পার্থক্য ও এইরূপ শধ্যাবলাসেরাই নির্ণয় করিয়া থাকিবেন। 

গ্রিয়াসন সাহেবের 105015610 ১৬/%৪% নামক গ্রন্থে প্রবিড় 

দেশীয় ভাষ! সমুহের যে সব নমুন। দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিয়া 

মামি তো বলিতে চাই, উত্তর ভারতের ভাষাসমুহও যেরূপ 



(1 ) 

₹স্কৃতের প্রাকৃত ভ্রবিড় দেশীয় তাষা সমূহ তেমনই সংস্কৃতের 

প্রাকৃত। 

৩। এই সৰ শধ্যাবিলাস দিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে 

চাই তামিল ও তেলেগু যদি মৌলিক ভাষাই হইবে তবে 
তামিল তেলেগুর দেশের বড় ঝড় পাহাড় পর্বত নদী প্রভৃতির 

নাম গুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত হইল কিরুপে? সংস্কৃতভাষারা কি 

চুরি করিয়। দ্রক্ড়ি দেশের নদীর নাম কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী, 

পর্ববতের নাম শেষাচল, উদয়াচল, বৈরঙক, অস্তগিরি রাখিয়াছে 

নাকি ? কেহ যেন মনে না করেন মাথার চুলের'আলবাট ফ্যাসানের 
ও দাড়ির “ফ্রেঞ্চ কাটের? নামের মত দক্ষিণ দেশের পর্ববত ও নদী 

গুলির নাম আধুনিক । দেশের স্ধীবর্গ যদি জানিতে চাতেন 

তুব দেখাইব শেষাচলের "শেষাচল” এই নাম হইয়াছে ২৮০০০ 

বসরেরও ব্ছপুর্বেব এবং দ্রঝিড় দেশের “দ্রবিড়” এই সংস্ধূত 

নাম হইয়াছে খুষ্টের জন্মের অন্ততঃ ২৫৯০১ বগুসর পুর্বে । 

তবে সুধীবরগ কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিবেন এ সৌভাগা 

আমার নাও ঘটিতে পারে ; সেই জন্য মামি নিজেই একটী প্রশ্থ 

করি। আযুক্ত হপ্দাস দেবশম্্ীর নাম পূর্বে “আব্দ,ল হামিদ” 

ছিল একথ! যে বলে, একথার প্রমাণর ভার ও তাহার উপরে 

কিন! এবং যদি সে প্রমাণ না দিতে পারে তবে তাহার কথ! 

মিথ্য। সাব্য্ত হইবে কিনা? যদি হয় তবে কুষ্ণা, কাবেরী, কিন্া 

গোদাবরীর পূর্বেব কোন 'অসংস্কৃত নাম ছিল একথা যে বলে 

একথার প্রমাণের ভার ও তাহারই উপরে এবং ইহার প্রমাণ যে 



(11০ ) 

পর্যান্ত উপস্থিত না হয় সে পর্যন্ত একথা মিথ্যা বলিয়৷ গৃহীত 
হওয়াই উচিত। 

৪1 আমি অভিনব একটা 1)])00)518 লইয়া! আপনাদের 

সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। উহার সমর্থনকারী নুতন প্রমাণ 

সর্বদাই পাওয়! যাইতেছে । একবারেই সকল কথা বলা সম্ভবপর 

নহে; কতক কথ না বলিলেও নয়। তাই নিম্বে কয়েকটা 
বিষয়ের উল্লেখ করা গেল এবং পরিশিষ্টেও ছুই চারিটা নুতন 

প্রমাণ আলোচিত হইল । 

৫1 অল্লদ্িন হইল দেবতত্বের আলোচনায় পাইয়াছি গ্রীস 

দেশের 121)670৮9$ প্রমুখ প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিতেন-__পুবব 

সমুদ্রের “পরগইয়া৮- অর্থাত পঞ্চালিয়া-_পঞ্চাল নামক দ্বীপই 

গ্রীক দেবগণের আদিম স্থান, ক্রীটের পুরোহিতগণ পঞ্চাইয়৷ দেশের 

পুরোহিতগণের বংশধর, পঞ্চাইয়ার বর্ণমালাই ইজিপ্ট ও গ্রীস 

দেশে প্রচলিত চিল, পরম দেবতার (7৩০৪) নামধারী পঞ্চাইয়ার 

এক অতি প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ক্রীট দ্বীপে রাজধানী স্থাপন 

করিয়া ইউরোপ সহ সমন্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন এবং তাহার 

পুত্র মনু ( 111)9১) তাহার পর তাহার এঁ রাজ্যের অধীর 
হইয়াছিলেন। খগবেদ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে পাই পরমদেবতা 

বিবস্ব * এর নাম ধারা এক দ্রবিড-পতি-_সম্াট ছিলেন, তাহার 

তর বৈবন্বত সমগ্র পঞ্চালের অর্থাৎ বঙ্গদেশের অধাশ্র হই 

* নমে। বিবস্বতে বর্ষণ, ভান্বতে ধিষু তেজসে। 

জগৎ সাবত্রে শুচয়ে সবিত্রে কন্মদায়িনে ॥ 



(%*০ ১) 

অশ্বমেধ যঙ্ঞ করেন এবং দিপ্রিপ্য় করিয়া সসাগরা ( সাগরপর্্যন্ত 

বিস্তৃতা ) সদ্বীপা সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট হয়েন এপং মনু নাম গ্রহণ 
করেন। যদি ধরা যায় বে পিতা জীবিত থাকিতেই পিতার পক্ষ 

হইতে বৈবন্বত মন্টু দিগ্বিজয় আরন্ত করিয়াছিলেন তবে গ্রীস 

দেশের পঞ্চিত গণের কথার সহিত খগ্রেদের ও অন্যান্য সংসদ ত 

প্রান্তের কথ মিলিয়া যায় । 10711)671)610৭ বণিত 1১71)001 যে 

পাঞ্চাল ভিন্ন আর কিছুই নভে হাহা এ দেশের লোকের শ্রেণী 

বিভাগের বর্ণন! হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায় । ৮100 111105)11501৯ 

01 1006 15100 (172৮00178৮8) মাতা 01510600100 

7১719565, 81110175৯00 06011157018, 0105 ৫9৮ ০1 

[006 1)116২4 ছা8৪ (0 ৯111৫ 0170 107৮৯001101) 8905, 

00 1.0 8,010 7৮৯ 1005068৮170 1008011670৮068৯ 525 000006 

91776 01 ৮5৫7৮ 11)7)5 1611 100 6৮100, 11100৮ 05515 01 

66100111065 0188 চি (00015001076 1412171110511)41 

(16 11007510178 001 17068) 100 ও1)101) 10 অন্ন 00)7560, 

1170 7৮00৮101801 ৮11 01৮01 010010760৮7 

চ/1)11081(, ৮0১,015 2৮701165100 11017 05007888060) 01 

8014. 11) [01051 97 015017100141)18] 0510) 

78117610001 10010 10106 117) 00787) 100107 10070100501 

০010 (1551৮, (২০০1008668১. (1৮556৮ ঠা 50170108%, 

1১৮ (66780010161) 

এই মক্ে বিবন্থান্ যে সৃষ্টকারা পরম দেবতার নাম ভাঙা পাওয়া 
যাইতে ছ। জার /০7)৭ ভইঙেেছেল +৮172901161 6)1 11161798870 $৫০৫৬*-- 

অত এব স্টিকার পরম দেবতা । 
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বঙ্গদেশই যে পঞ্চলদেশ তাহার প্রমাণ পরিশিষ্টে পাইবেন। 

বঙ্ছদেশ যে সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপন্থরূপে উঠিয়াছিল একথা! সর্বববাদি- 
সম্সত। আর এ সমুদ্র যে গ্রীসদেশ হইতে পুর্ববদিকে ছিল এ 
বিষয়ে ও সন্দেহ নাই । অতএব গ্রীক পগ্ডিতগণের “পঞ্চাইয়া” 

বঙ্গঈদেশ হইতেছে এবং সপ্তম মন্বম্তরাধিপ বঙ্গীয় সম্রাট বৈবস্থত 

মনু ইউরোপসহ সমগ্র পৃথিবীর অধীম্বর হইতেছেন। 
৬1 এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলিয়াছি মহানন্দা ও তিস্তার 

মধ্যবন্তী সলিলপরিবেষ্টিত ভূমি ক্ষুদ্র আর্ধ্যাবর্ত আর পুর্বে চীন 
সনুদ্রও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং উত্তরে হিমালয়, এলবজ্জ, 

মারারাত, এলবুরুজ (ককেনসস ) এই সকল নাম যুক্ত “আধ্যা বর্ত 

পর্বত” এবং দক্ষিনে বিন্ধ্যগিরি, ইহার মধ্ো বৃহত্তর আবধ্যাবর্ত | 

অল্পদিন হইল পাইয়াচি কাপেখিয়ান পর্বতের পশ্চিমের অংশের, 

নাম 1012 0৮1)17০. ইহাও আধ্বত্ত কথারই অপভ্রংশ আর 

এ প্র্ববতও বৃহভুর ভিমালয় বা 09০৮৪5৪৪ পর্ববতেরই সমরেখ, 

অতএব এক অংশ ( ০001)010081700 )। ভারতবর্ষে নম্মদা নদীর 

উত্তরে যে বিদ্ধ্য পর্বত তাহাকে “অবস্তি” অর্থাৎ মালৰ 

দেশের পর্ববত ও বল! হয় এবং নম্মদার দক্ষিণে যে বৈদ্ধ্য পর্ববত 

তাহার এক অংশের নাম ““মহাদে ও”অতএব“কদ্র”? এবংণবীরেশর”, 

অর্থা বীরাচারীদিগের পুজিত দেব, অপর অংশের না 

“মাইকল”-শমহাকালী--অতএব “বীরেশ্বরী” “বীরপত্মী” ॥ এখন 

মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে পারস্য দেশের দক্ষিণের পর্ববতের 

নাম পাইবেন “কোহরুদ”-__রুদ্র পর্ববত, গ্রীস দেশের পর্বতের, 

এ 



(0 ) 

নাম পাইবেন [১1008- _বিন্ধা, ইটালীর পর্বতের নাম পাইবেন 

4৮01)111)9---“অবস্তি” পর্ববত, স্পেনের উত্তরের পর্বতের নাম 

পাইবেন ৮7077০৮৯--রীরপত্বী । তবেই আমরা বৃহত্তম 

আধ্যাবর্ত পাইয়াছি--ইহার পূর্ব সীমা প্রশাস্ত মহাসাগর ও পশ্চিম 

দীমা' আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তর সীমা বৃহত্তম হিমালয় ব| 

বৃহত্তম আধ্যাবর্ভ পর্বত এবং দক্ষিন সীম! বৃহত্তম বিন্ধ্য পর্ববত । 

৭1 কে হয়ত বলিবেন “মনুসংহিতায় মুন্নীয়ানার সভিত 

আধ্যাবর্তের চৌহুদ্দি লেখা হইয়াছিল £-_ 

আসমুদ্রাত্ত, বৈ পুর্ববাৎ আসমুদ্রান্ত, পশ্চমাত। 

তয়োরেবান্তরং গিধ্যোরাব্যাবর্তং বিদ্বুধাঃ ॥ 

কিন্ত্ব কেবল চৌহদিদ মিলাইলেই তো1এমোৌকদ্দমার ডিক্রী ভইবে 
না, দখলের প্রমাণ কিছু আছে কিঠ' আমি বলিতে চাই 

দখলের প্রামাণও বথেষ্ড আছে ; অগ্ভ তাহার দুইটা মাত্র উল্লেখ 

করিব । 

(১) এই পর্ববতছয়ের মধ্যে আয়া নামক একটী দেশ 

আছে। 4৪৬৮ (1) & কথা বৈবস্থত কথার অপত্রংশ । যদি 

ন। মানেন তবে জিজ্ভাসা করিব লাটিন ভাষায় 13০৮--1301985 

বলিতে উত্তর এবং 4০১৮--4১0366৮ বলিতে দক্ষিণ বুঝায় 

কেন? যে কোন অভিধানেই “দিকৃপাল* শব্দ দেখিলে পাইবেন 

বুধ উত্তরের দিক্পাল এবং বৈবস্ত অর্থাৎ যম দক্ষিণের দিকৃপাল। 

1301 কথা 13901) ( বুধ ) কথার অপভ্রংশ এবং 488 কথা 

৬5154৪৮৪০৪৮ (বৈবস্বত ) কথার অপভ্রংশ। অষ্রিয়। 
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ইটালীর দক্ষিণে নহে অতএব যে বৈবন্বতের নামে আষ্রিয়ার আষ্টুয়া 

নাম হইয়াছে তিনি যম বৈবস্বত নহেন মনু বৈবস্বত। ক্রীটের 
রাজা 45691185 অর্থাৎ “বৈবস্বত” ই ষে ইউরোপের প্রথম রক্ত 

মাংসের শরীরধারী আধ্য রাজা তাহা যে কোন 0155108 

10100070815 তে 1201070৬ শব্ধ দেখিলেও পাইবেন । অতএব 

তাহারই নামে ষে ইউরোপের মধ্য ভাগের নাম অষ্ট্িয়। 
।হইয়াছে ইহা বোঝা যাইতেছে । 

(২) আই্রয়ার রাজধানীর নাম 1০1))১৮--বইআন]। ইহা 

পইআন্ন--প্রতিষ্ঠান_-কথার অপন্দ্রংশ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। 
বৈবস্বত মনু দিপ্িজয় করিয়। বিজিত রাজ্যে নুতন নগর স্থাপন 
করিয়াছিলেন এবং তাহার নাম দিয়াছিলেন “প্রতিষ্ঠান” । এখন 
যদি তাহার দিথিজয় স্বদেশ (107)1090 1১00)%17)085) এর চতুঃ- 

সীমার মধো আবদ্ধ ছিল ধরিয়া লই তবে ঠাহার--পাশ্চিম দিকে 

সাগর পধ্যন্ত-_পৃথিবী জয়ের চিহ্নু *প্রতিষ্ঠান” নগরও তাহার 

পুরাতন রাজধানী অযোধ্যার দক্ষিণে এলাহাবাদে আসিবে । আর 

বদি প্রকৃতই তিনি পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পধান্ত বিজয় 

করিয়। কার্পেথিয়ান পর্বতের নাম “আধ্যাবন্ত পর্বত” (10 

061)1:0০ ) দিয়া থাকেন তবে তাহার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান নগরও 

এ 17 096)166 এর দক্ষিনে ৮1191) নগরে যাইবে । আর 

বৈবস্বত মনু বদি কোন ক্রমে একবার 1১9:0]8 এর দ্বারভূত 

1)798001188 ( “দ্বারাবতীন” ) প্রণালী পার হইয়া! থাকেন তবে 

তাহার রাজ্য আটলাণ্টিক মহাসাগর পধ্যস্ত বিস্তৃত হইয়'ছিল 
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একথাই বা অবিশ্বাস করিব কেন ? এ মন্ুর রাজ্যাভিষেক, খুব 

সম্ভব, ৫১০১ খ্বঁ পঅবে হইয়াছিল। এ সময়ে যে ইউরোপের 

সর্বত্রই “10000 1)8770%% 41500610810 51ত160))0) 

101061)” দ্বার পরিচিত গুহানিবাী আমমাংসাদ বর্ণনরের 

াবাস ছিল ইহা ত ইন্টারোপীয় পণ্ডিতগণের পুথিতেই পাই ! 

[5780 71101 81, 41466 19৯ 01077, 15109, ঈ 

মহাশয়ের 0৮117 0110) সটান নামক গ্রন্থ হইতে কিছু ২ 

নমুনা উদ্ধার করিতেছি 27 

+1]0)6, 06115 10041 00561156011) 00015 01 7)7/ 

11061177178, 01) 016 25006] 01 আ1)101) 7771710 1)77")0778 

6] 00108100660. 10) (170 107 0177016৯7:501 68 

৪//$67/  (১৪৪ 00806 79). 

“]101) 015187001)15105 01050107006 ত1)678 0106 

[621701৮1501 0176 7967187760০ 276 19000017606 2৬ 

৮1007001171 176৮ তশা6060851020581)% 80010160 (0 

76776001787. (466 786 101.) 

51185 19700018 8001)101)010981505 276 11701177650 66 
61165901081 1106 71710681078 0/ 1176 10৫70179767 

7066 2055 1005 08060 801] 01100060800, 800 709 

1061101090. 101) (1)6 5066068 ])0 [60])160 01006] 
79010196707 1116 1)5110119)10 ৯৪৮৮ (9৪৮ 18০ 102.) 

2] 00677127161 7/8016%58 07 70071871717 8০ 2700 
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(0৬৭ ) 

+10811681) 1১000. 1)0996১911)6 1710 0077099(1000. ঠ010)8] 
0৫0) 01) 008. (86৪108৮6191), ৯ 

এই বর্বর দিগের মধ্যে কে দিগ্িজয়ী বৈবস্বত মনুর সহিত 
যুদ্ধ করিয়া রী পথ রোধ করিয়াছিল? যদি পাইতাম 

ইউরোপে এ সময়ে ইপ্জিপ্টের [১)1859]) ( পৌরব ) কিংবা 

বাবিলনের রাজার মত কোন রাজা ছিলেন তবে তিনি বৈবস্ত 

ননুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন একথা ধরিয়া লইতে পারিতাম । 
'কম্থু ইউন্লোপে কেন ইজিপ্ট ও বাবিলনেও বৈবন্দত মন্থর সময়ে 
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১1) 20 32801100101 16৭5 01501700101) 02111 002 091160 015500, 

|] 21) 90661)119010 00 9৮৮৪৮ ৮101) 0)৮ 510081080চ 0৮ 721079 ৬| 

11৩ ১৪/৯10011515 (5৮৮ 088৩৮ 250) 106 ৮8৪0৮] এ৪০1 25 

2121 10802175৩06 [91900176107 01 01৮10188005 00 1176 1617501)5 

9115 516011501 1000501 10120250501 2 0০01000 ০1 

১0100৩ 781৮৮5 07 21151050 5771668 ৮1101) 07186011105 ক5])5 

3 ১৪৯৪৭০০ [১60015 ৮৮1)০0 0৮616 177 01)5171706 017 1001671)1810216 

11775, 01১612116৮7 200৬0 1১১ 016 21706856015 01 11)0 10170), 

৬৬111 20 015 7১8 10501596011) 1১910100109 21) 01067 01 01) 

€000100৮ ১০(০1০1776100 110 (106 $000021) 15121005 টস 06 ৯0৮18- 

12176010175. 001177110156 5৪৮2৮ 110 0616 70 01055 15127 5]8, 

2৩০৪৪ 11) 06001)5110 1706% 01 (116 10101))61 921655 

১111) 11)0 06100199800 110060% 01 10015101617 ১৮111 20% 026 

10১10 11)21 917 1121120)165100 01 210107105) 50645802005 01 115 

.5010৮৮৬871870203855, 15 2 06506100577 01 1178 [6০ 100820 



(8৯ ) 

(৫১০১ থু পু অন্দে) কোন রাজ1 ছিল না। ইজিপ্টের প্রথম 
»স্যানীয়-_রাজা [১)9)01) তব ত10006028 (পৌরব নান্দমদেশ ) 

বা 008, (আহ) এবং বাবিলনের প্রথম-_স্থানীয়-_রাজা 
4১770107080 ( ওভ্তানপদ্য ও খু পু ৩৬০০ অব্দের পুর্বে 

পক তং সপ আআ আত সপ শপ সস লা পা জা আর 

0209056 (1)6 06101085110 171065% 0£ 01)6 0176 811655 01 1)69811) 

21655 7101) 1126 01 016 00171, 20)5 01701001601 006 

হ1৮1521 01 101)6 001651+ 91000116510 11)6 1)0121) 01010 2 

৮1] 95 (0 (1)6 210101)91 %50710, 3৪৮৪5 [060]016) ৬/1)01) 10681 

11061 25 17701 001)১10612016) ৮৮111 1010০ (1)617056165 11) 

07001100211) 09565 0 1৮70016 (016515) 01) 6106 90017)7028017 01 

০$%11/260 [6০016 900 01750 016 8 09150191 05901). ৬1091 076 

51201)01 10101981015 92061840090 2100 ৮1910106098) 00 102৬8 

৭৪10, 15 (1081 0115 00811111870 10108001654 09 006 18065 

506910117 5080011)2 5121) 11061910917 06110 12100645865 

৮/6:6 11910811050 105 52৮9£€ 06০01 1১10176110৩ 20৬61)1 (0 

৮/:0$6. 0001)00165, 11০ 4১7005675013151019 01 0106 620 255 

৮ 101. 17211 1712106৭ 2১15011)105 (৮41555৮286৮ উহা 00100 

[18 ৬৩০৪ 2170 01)6 ৮9180250016 0180 1018)5 01 8509102 

21667 06 09010853000 *8%511106108505) 17061006101) 01 (1) 

[)০10%০ 85 100৮ 0517৬60 £1010) 116016৬/ 500170559৪5 0550 

02105115১10 196 01১90818109 15 8 12100)091150010 01 117 

2100161)6 201010হ 01 7015 0৬7 [0601016, 01) ৬/1)101) 1115 

115015৮1555 ৬৪5 10700. (5৮6 70986 177). ১০ 

১২০৪. 21195 50150110108 ৮৮75 21157006106 2100 ৬1761 06 

5101 585 ৮1165 ৪1৮ 18 (1016৬ 50855 01 [০৯ 9200 ০1 

৮11) ৮৮2১ 110 ড71)015 121101) 0৮615091690, প1165৩) 216 

126 (50711165০01 01১5 50105 01 2308. ৪667 (1)610 £510619010135 

1) 01610 10201005 : 200 105 (17656 91616 (1) 091$01)5 01105৫ 
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প্রাদুডূতি হয়েন নাই। অতএব বৈবন্বত মনুর সময্লে পশ্চিম 

আসিয়া, উত্তর আফিক। এবং ইউরোপ ইহার কুত্রাপি তাহার 

সহিত যুদ্ধ করিতে পারে এমন কোন রাজা ছিলন!। 
টি শা - শিশীশীশীপাপ ৩ তি শী পি ক সিপাশি 

81) 01061551011 50061 08 10০0৫.+/--৮/5 976 10 101)0015(21)0 

(1১৭1 1302) 1715 5015 80 [১০০1১16 009106120 2190 0000180 
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০606 07099176210 800. 0810 091150 00091 00 076 19001010217 01 
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[017) 61) 1585 2850 0010005160 5390%101/ 48196 ৬/1)০)০ 

124111) %/95 01 006. 1910500955৩ 9150 01 0176 ৩0১6০০1),' 1176 
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৮ বাবিলনের 0016110101181)1615 এ লিখিত 

ইতিহাসে পাওয়া গিয়াছে - জলপ্লাবন ( 1)6106০ ) এর পরের 
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101 09005 1176. 05061) 01 101). 17010096210 0700) 82915 

৪100. 08701010217 0076 01608606 001776 0008 ঠ5:98. 10 
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( ৪৩০ ) 

বাবিলনের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্রাটের নাম যিস্ুথঃ & 

€( স00800)7০৯ ) ইবেকু (19580170808 ) ও খমঃ বিরষ (10)০0- 

10881)610১ )। পুরাণে পাওয়া যায় জলপ্লীবনের পরের উত্তর 

ভারতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমর, বৈবস্বত ( মনু), 
ইন্াকু ও অন্বরীষ; অতএব পাওয়! যাইতেছে -- 

যিযু, ইবেকু ও খমঃবিরষই 
বৈবস্বত, ইচ্ষকু ও অন্বরীষ 

এবং বৈবশ্বত মনু দিথিঞ্জয় করিয়! যে সমস্ত দেশ অধিকার 

করিয়াছিলেন বান্বিতন্ন তাহার মধ্যে একটী। বাবিলনের 

এঁতিহাসিক 432708808 বলেন পূর্ব্বোক্ত যিশ্বথের সময়েই 

জলগ্লাবন বা 1)61006 হইয়াছিল এবং এঁতিহাসিক 7): 17৯] 

বলেন বাইবেলের জল প্লাবনের কথা বাবিলেনর প্রবাদ হইতে , 
সংগৃহীত এবং যিস্থ ওমুবা নোয়! একই ব্যক্তি । তবেই 

শশশি শি স্পেন শি ০ শা শিশশা শপ ০০ সপ শপ পপ্ জ ত ২৮ সা 

11) ৮/011051)01) 01 01)9 ৮৮ ৪$1)510020 ৮110 ৬/251)25 01) 01011)55 

01 01020 17515100001 9700 01 1)1005611 200 171১ [01615052170 

৫6111519061) 11070৮/5 51109100110 2010. 017 11)5 1)69]) 01 01011)65 

. 80 0106 ৮/০011051)00, ৮101) 0176 001601 01 001755 810]01 10 0108 

706181)1)001, 19855101655 01 01)6 10211770020 006 51111 09058 00 

10112)5611 900 1015 0৮/6)07157)05. 119 10001001016 00081010172 15 01191 

072%19/927 £5 2:04 56205. 

* বৈবন্বত কথা সহজেই ফ্লঅন্বত-_বিশ্বত-বিসুথ হইতে পারে। 
তারপর যেমন মন্দাকি নী মন্দ্রাকিনী হয়েন তেমনি বিশ্ুখঃ ও -২15061)0$ 

কইয়াছেন। 



(১৬) 

বাইবেলের নোয়া [%,0870)। বা দলপতির শ্রেণী হইতে 

সম্রাটের শ্রেণীতে উন্নীত হইতেছেন এবং তাহার প্রকৃত নাম 

হইতেছে-_বৈবস্থত (মনু ।&% আর বাইবেলে যে লেখ! 

আছে--নোয়া এবং তাহার বংশধরগণ আরারাত পর্বতের 

সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নিকটে নৌকা হইতে বাহির বাহির হয়েন এবং 

ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া বাবিলনে উপনিবেশ স্থাপন 

করেন এবং তগা হইতে যাইয়া মিজরেইম ( ইজিপ্ট ) কানান 

( প্যালেষ্টাইন ) ইলাইস|! [(উ) রানিয়া-_উরাধ্যা-_-উদ্বাধা' 

অর্থা পুর্ব ইউরোপ ] এবং জেন্তাইল ( ইন্দ্রআধ্য ) গণের 

নিবাস ভূমি ইউরোপের দ্বীপ সকলে উগ্ানিবেশ স্থাপন করেন__ 

ইহার অর্থ সম্রাট, নোয়া বা বৈবন্দত মনু উত্তর বঙ্গ হইতে যাইয়া 

সমস্ত পশ্চিম আসিয়া উত্তর আফিকা এবং দ্বীপসহ সমগ্র 

"ইউরোপ জয় করিয়া তথায় নিজের প্রজা ইন্দু (হিন্দু) গণকে 

স্থাপিত করেন । 

৯। উত্তর ভারতের পশ্চিম উত্তর ও পুর্বব এই তিন দিকেই 

সোমেশ্বর, শিবালিক বা চক্রগিরি নামক আধুনিক পর্বত ৭. 

* বাহার। আরবী ও পাসী ভাষার আলোচনা করিয়াছেন তাহার! 
জানেন আরবী বর্ণমালায় লিখিলে--নু এবং মন্থুর মধ্যে তফাৎ বড় কম। 

পিপীলিকা পদের স্থায় সুক্ষ প্রথম অক্ষরটীতে একটু কালী বেশী পড়িলেই 
ভূমি কর্ষণকারী “নু” মহাপরাক্রমশালা দিগ্বিজন্মী রাজবংশের আদ রাজা 
“মনুতে” পরিণত হয়েন। 

+ চলন বিলের নদের নাম “'হরসাগর-নধ” (৬ষী তৎপুরুষ), রাজপুতনার 
মরুভূমির নাম “থর (হর) মরুভূমি” (৬চী তৎপুরুষ), উত্তর পশ্চিম 



( ১/* ) 

১1010৯৮1১90) সলমন্ (হরবন্ধ ) পর্ববত, হিমালয় এবং 

ত্রেপুর পর্ববতের পাদদেশে বর্তমান আছে। চন্দ্রনাথ পর্বত ইহারই 

এক অংশ । বর্তমান ত্রিপুরা জেলার অংশ বিশেষের নাম সোমতট 

ব1 চান্দপুর এই“সোম”বাণ্চন্দ্র'পর্ববত হইতে হইয়াছে । আমাদের 

পর্ববপুরুষগণ এই পর্বব্তকে সমুদ্র হইতে উঠিতে দেখিয়াছিলেন । 
তখন উহ! ভিজ! ও ক্রেদবুক্ত ছিল তাই উহার নাম দিয়াছিলেন 

ইল্দু | ইন্দুশব উন্দ ধাতু হইতে নিপ্পন্ন.এঁ ধাতুর অর্থ ক্লেদযুক্ত 
ও ভিজ1। হিন্দুস্থানী ভাষার “ওদা” শব্দ এই উন্দ ধাতু হইতে 

হইয়াছে । ইন্দু পর্বব্ত উত্তর ভারতের তিন দিক দিয়া অর্ধ 

চন্দ্রাকারে সমুদ্র হইতে উঠিঘ়াছিল তাই উহার নাম চন্দ্রগিরি বা 

সোমেশ্বর । এই ইন্দু বা সোমেম্থর পর্বতের দেশে যাহাদের বাস 

তাহারা ইন্দু; এই কথার স্বদেশীয় অপভ্রংশ“হিন্দু,”স্পেইন দেশের 

অপতভ্রংশ ই (অ) ভ্রমন “যেস্ত,” হিক্র অপভংশ “জেন” 

শেযোক্ত কথার সহিত আধ্য কথার অপত্রংশ টাটা কথা জুডিয়া 

প্রদেশের আধুনিককালে সমুদ্র হইতে উিশ পর্বতের নাম " “শিবালিক" - 
শিব সমুদ্রের আলি ২ 1১০07)6141৮ 7838: ), তাহ হইতে পূর্ব উত্থিত 

গান্ধার দেশের পর্বতের নাম সলমন _ দরবন্--ণহরবন্ধ” অতএব-_ প্রমথেশ- 
বন্ধ- 1068088190৮ 01 [710155101)50১১ শিবালিকের গিবিবত্ের 

নাম “হরছ্বার” এবং আসামের প্রদেশ বিশেষের নাম “শিবসাগর'* প্রমাণ 

দিতেছে যে উত্তর ভারতের সমুদ্রের নাম ছিল ““হরসাগর'”বা 'শিবসাগর”। 
সমুদ্র মন্থনে চন্দ্র উত্িয়া শিবের মন্তক-ভূষণ হওয়ার কথার অর্থ ভৌসঙ্কো- 
চিক (0৮০108081) ব্যাপারে শিবসাগরের মাথায় অন্ধ চক্জ্রাকারে ইন্দু বা 

শিবালিক পর্বত উঠ | 



(৮৮০ ) 

হিত্র“জেন্তাইল”(0670116) কথ! হইয়াছে । আবার এ. 90116 
কথার পর 1787) শব্দ জুড়িয়।৷ ইংরাজি 86706018108) কথা এবং 

18010 ভাষার 10700 শব্দ জুড়িয়া করাসি (610111-0)02010)0 

কথা হইয়াছে। প্রথম কথার [080 শব্দ মানভূমে বাসের চিহ্র। 
দ্বিতীয় কথার মন্ুষ্যু৫থক 1)011)1000---1)010)0 শব উপনিষদের 

“সৌম্য” শব্দের অপভ্রংশ, উহার অর্থ সোমেশ্বর পর্ববতের দেশের 
লোক । ইন্দু দেশের লোক যেমন “ইন্তু* তেমনি “এন্দব” । এ 

এন্দব গ্রীক ভাষায় 4$1)01)70])05 হইয়াছে, এ কথার অর্থ ও 

মানুষ | 170800১1)010776 এবং ৯1)11)70])05 কথা প্রমাণ দিতেছে 

ইটালীর লোক ফ্রান্সের লোক এবং গ্রীসের লোক পুর্বেব সোমে- 
শ্বর পর্ববতের দেশে--উত্তর ভারতে বাস করিতেন | (96771167087 

কথ! প্রমাণ দিতেছে এ কথা ব্যবহারকারী ভদ্রলোক দিগের পুর্বদ 

পুরুষের! ইন্দুর (হিন্দুর ) দেশে আধ্য1 নদীর তীরে এবং তাহা” 

পুর্বেব মানভূমে বাঁস করিতেন । (6061))070106 কথা প্রমাণ 

দিতেছে এ কথ ব্যবহারকারীর পূর্ববপুরুষও ইন্দুর দেশে আধী' 

নদীর তীরে সোমেশ্বর পর্ববতের পাদদেশে বাস করিতেন। 

১০। বাবিলন বিজেতা 900)01181) গণ যে ভারতবষ 

হইতে গিয়াছেন এ বিষয়ের প্রমাণ এই খণ্ডের দ্বিতীয় প্রস্তাবের 

৮ পারাতে উল্লিখিত হইয়াছে ॥ 0106718%1। গণের “ম্ুমেরিয়ান” 

এই নাম কেন হইল? উত্তর অতি সহজ। স্ুমেরিয়ানগণ জল্ প্লাবন 

ও মতস্যাবতার (0)87)1)68--- ৬ 001)68---৮11)16---৮ 19101) )র 

কথা লইয়া ভারতবর্ম হইতে বাবিলনে গিয়াছিলেন হাভএব 



( ১৬০ ) 

তাহার! দ্রবিড় অথবা মানভূম হইতে সোজাস্থজি বাবিলনে যান 
নাই-_-জল প্লাবনের দেশ উত্তর ভারত হইয়া ( ৮1 [₹0৮07900 

[70018 ) গিয়াছেন। অতএব স্থুমেরিয়-_-সৌমার-ই-অ অর্থ 
সৌম্যার্য-_-সোমেশ্বর পর্ববতের দেশের আর্ধ্যা নদীর ভীরবাসী। 
বাবিলনের এঁতিহাসিক 1367095$0$ স্বয়ং বলিয়াছেন 0৮77)68 

বা 81877081) এর আবির্ভাবের স্থান 17)0181) ৪০৯ এবং তথা 

হইতেই বলিলেন সভ্যত৷ গিয়াছে। অতএব বাবিলনে যাহারা 
সভ্যতা লইয়া গিয়াছিল তাহারা নিশ্চয়ই সৌম্য এবং আধ্য | 
যে সৌমা সেই চান্দ্র (01081090 ), 

১১। পুরাণে পাই বৈবস্বত মন্ুর নৌকা “নিখিলজীব- 
নিকেতকায়” “ক্ষৌণীময়মতস্য” অর্থাণু জীব সমূহের আশ্রয়ভূত 
মাটীর মাছ (ভ্রীমন্ভাগবত ২1৭১২) ব! “মহীময়ীনৌঃ” অর্থাৎ মাটির 

“নৌকা” ( শ্রীমন্ভাগতবত ১।৩। ১৫ )। উহা! হিমালয়ের সর্বোচ্চ 

শৃঙর্গের নিকটে অবস্থিত ছিল। সমুদ্রের মধ্যে সহস! প্রাদুভূতি 

প্রকাণ্ড মাটার নৌক! বা দেশব্যাপী মাটীর মৎস্য-_-08010%1- 
0৮] 80610) এ উত্থিত দ্বীপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

তবেই বাইবেলের কথায় এবং পুরাণের কথায় মিলিয়া যাইতেছে 
এবং বৈবন্বত মনু হিমালয়ের সর্বোচ্চ শুঙ্গের নিকটস্থ জল- 

পইগুড়ী জেলায় একটা স্বতঃ পরিবদ্ধমান দ্বীপে উঠিয়া সমস্ত 
দেশব্যাপী জল প্লাবন হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন-- সাব্যস্ত 

হইতেছে । বাইবেল ও বাবিলনের ইতিহাসের মতে তিনিই 

দিথিজয় করিয়া সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। আমি 



( ১০ ) 

লি ইক্ষাকুর পিতা দিিগ্বিজয়কারী সম্রাটের নাম ও বৈবস্বত মনু, 

কিন্ত্ব তিনি এ নামের দ্বিতীয় ব্যক্তি । জলগ্লাৰন এবং প্রথম 

বৈবস্বত মনুর আত্মরক্ষা ৫৫০১ খু পু অবে হইয়াছিল__ইহাই 
আলেকজান্দ্িয়ার গ্রীক পাদ্রী মহাশয় দিগের কথিত বরাহ কল্পে 

বিশ্ব স্ঠি বা 098610৮, 01 11)9 ছা0]7 এর তারিখ । এই 

“চা01]0% অন্য কোন দ0]]0 নহে হিমালয়ের পাদদেশস্থিত 

মতস্যদেশ বা জলপইগুড়ী জেলা-_* ক্ষৌণীময় নিখিলজীবনি- 
কেতকায় মত্ম্ত। ইহার সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠাই এদেশের 
বিশবস্থষ্টি। এইটা ত্রেতা যুগের অস্ত অতএব দ্বাপর যুগের 
প্রারস্তের কথা । ইক্ষণাকুর পিত! দ্বিতীয়,বৈবস্বত মনুর আবির্ভাব 
সন্ধ্যাবিবজ্জিত দ্বাপর যুগের প্রারস্তে হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস 

করিবার কারণ পাওয়া গিয়াছে, তাই তাহার রাজ্যাভিষেক ও 

বিশ্ববিজয়ের আরস্তের কাল ৫১০১ খু পু অব্দ ধরিয়া লইয়াছি। 

১২। বাবিলনের ইতিহাসে পাই এ দেশের প্রাচীনতম 

নগরের নাম ঢ৮। এই কথা 9981) হইতে পৃথক্ নহে। 

আমাদের অযোধ্যার সংক্ষেপ নাম 09941) ও 091]॥ একই কথ।। 

সম্ভবতঃ ইন্ষ্ধাকু কিংব1 তাহার পিতা নিজের প্রাচীন রাজধানী 

_ * এই জলপইগুড়ী জেলাই ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইয়া দিনাজপুর, রঙ্পুর 
ও কোচবিষ্বার জেল! হইয়াছে । তাই 09৪10611) 01161)091 11953. 

2106 (19605101087 7824 ) ০1 11, [0 1090, 75 (09০0৫ 179০9(6 এ 

পাওয়া বায় ্ তিন জেলাই মতস্ত দেশ। ১৪৩ ড//15078 ড151)7 
21905 ৬০1 11 70885 757 (7) 6. 



€( ১1 ) 

আযোধ্যার নাম দিয়া এই 0901) অর্থাৎ 7৮ নগরী স্থাপন 
করিয়াছিলেন । মিশরে 70১615 নামে একটা নগরী আছে। 
অভিধানে সম্ভবত ইহারই উল্লেখ আছে “বিবস্বতী-_সূর্য্যনগরী”। 
বৈবস্বত মনু বা নু মিশর জয় করিয়াছিলেন একথা বাইবেল 

হইতে পাইতেছি। সম্ভবত তিনি নিজের পিতার নাম দিয়া এই 

নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। আর মেমূফিস্ (মানবী) নগরী 
মনু কর্তৃক স্থাপিত এ কথা ইজিপ্টের ইতিহাসেই পাওয়৷ ষায়। 

১৩। 4201)6706:08 এর কথা, বাবিলনের ইতিহাস ও 

বাইবেল.মিলাইয়া যখন পাইতেছি সম্রাট যিশ্বথ বা নু অর্থাৎ 

বৈবস্বত মনু সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন এবং থণ্েদে ও 

অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থেও খন পাইতেছি বৈবস্বত মনু অশ্বমেধ যত 

করিয়া ঘোড়! ছাড়িয়া সমুদ্র হইতে সমুদ্র পথ্যস্ত সমগ্র পৃথিবী জয় 
করিয়াছিলেন তখন ভিয়েনা নগর বৈবস্বত মনু কর্তৃক স্থাপিত 

একথা! উড়িয়া যাইবে কেন ? 

১৪। অপর পক্ষের হাতে কি তাস আছে তাহা! যখন টের 

পাইয়াছি তখন আর ফিক্রুর তাড়ায় ভুলিব না। এই খণ্ডের 

প্রথম প্রস্তাবে পাইবেন 0812)1)21006 7718601য 01 [11018 যে 

প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া 7906 হইতে আর্ধ্যদিগকে 

ভারতবর্ষে আনিতে চাহেন তাহ দ্বারা সর্পকেও চতুষ্পদ সাব্যস্ত 

কর! যায়। 'আমি সেইরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়াও 

দেখাইতে পারিব শুধু 9150% র নাম প্রতিষ্ঠান নহে, 3381010 
এর প্রকৃত নাম “বয়ালিয়ান”-_-“নব-বামা-আধ্যা” পুরী, রাইণ 



(১1৮৬০ ) 

নদীর তীরশ্থ 00191)9 ওরফে 7)61(8 এর নাম “দিব্যকটপুর””, 

1)০0%৩৮ নগরের নাম “দ্বারপালপুর', ১7120105100 এর 13610 

নগরের নাম “বৈশালীন' “নব বৈশালী'” এবং ]60011806]. 

হদের তীরের নগরের নাম “নবকুশস্থলী” । শেষোক্ত নগরঘয় 

ইন্দুস্থানের কোন রাজ! কোন তারিখে স্থাপন করিয়াছিলেন 

তাহাও আমি বলিয়া! দিতে পারিব। 

১৫। তারপর পুনরায় ভাষার কথা। বাইবেল বলেন বৈবস্বত : 

মনু বা নু খন পূর্বব দিক হইতে আলিয়! বাবিলন বিজয় করেন 

তখন “পৃথিবীর” সমস্ত অধিবাসী এক ভাষায় কথা কহিত। 

পূর্ববদিকের এই “পৃথিবী” পারস্য দেশও ভারতবর্ষ ভিন্ন আর 

কি হইতে পারে ? অতএব বাইবেল বণিত “এক ভাষা” আরা 
ভাষা । 11215 ও 19810177155 নদীর মধ্যে ভাষার পার্থক্যের 

'জন্য বিভ্রাট উপন্থিত হয় এবং 1০৯র লোকজন বাবিলন হইতে 

যাইয়া মিজরেইম ( ইজিপ্ট ) ইলাইসা (রুসিয়া ) এবং 

জেন্তাইল বা ইন্দু আধ্যগণের নিবাসভূত ইউরোপের দ্বীপ সমুহ, 
অধিকার করেন । এ দ্বীপ সমুহের নাম হইতেছে ৪-- 

(১) ক্রীট (087018-্কন্দিয়। ), 

রোডস (711)090০5---181)98 06৮1-_ 

আধ্যাদেবী ), 

সাইপ্রাস (0%]109- 159019])]158-_ 

কামপ্রিয়া ), 



( ১৩৯০ ) 

(২) স্কান্দিনেবিষা ( স্কন্দনবীয় ), 

নরওয়ে ( নব আধ্য। ), 

নবজেমলা িঞড৪ £/712)11- 0 ঞডহ, 00৮17)11-- 

৪৮ 0810)1)11থ ( নবকামপ্রিয়। ), 

(৩) ক্কটলগ ( ক্কন্দলগ্ড ), 

আবারলগ্ড ( আধ্যালণ্ড ) 

উংল্ড সহ ওয়েলস বা ক্যামত্রিয়া ( কামপ্রিয়া) 

(৪) সাদ্দিনিয়া ( স্কন্দনব ), 

বালিয়ারিক (বালা আধ্য। ), 
এতনা ( রতিনব ) পর্বত সমন্বিত সিসিলা, 

(৫) বালকান ( উপ) দ্বীপ--( বালস্কন্দ ), 

আধ্যাণক--রাইণ ণ. লণ্ড ( আধ্যানব ), ক্ষ * 

ফিন্ন লগ্ড-_ভিন্না ( ৮61)0$ ) লণ্ড (পরিত্যক্ত 

কামগ্রয়া ) | 

1 যে কোন 15150)010981091 1)10008)215 তে পাইবেন 1২1710৩ 

ও 1২1)07) এই নাম দুইটি ''আর্ধা” শঝের ভ্তায় সংস্কৃত খ (1০10৮) 

এই ধাতু হইতে হইয়াছে । 1২1৮৩ এর নামাস্তর £২৮7৩--আর্যা] | 

*& ইহার পূর্ব ভাগের নাম প্র-আধ্যণ 1১072)5128108) প্র-আধ্যা-- 

চ:55315. রাজ তরঙ্গিনীতে ললিতাদিত্যের দিখিজয় প্রসঙ্গে এই “আবধ্যাক* 

দেশের উল্লেখ আছে। 1২1)178 ও [1১০৩ অর্থাৎ ছইটি “আর্ধ)ণ' 

নদীর দেশের নাম সমুদ্র গুপ্তের এলাহা বাঁদস্তস্তলিপিতে -“আজ্জুনা য়ন” 

৩ 



(১1০) 

বাইবেলে এই পাঁচটি দ্বীপপুঞ্জের নাম [5188 ০01 (7৬ 

36701] এবং সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদের নাম “পঞ্চ কর্প ট।” 

কর্পট কথা বিক্ষেপার্থক কৃধাতু হইতে হইয়াছে। উহার অর্থ 

দ্বীপ । মধ্য ইউরোপের পর্বতের 0৮1)৮6 09) 181)--“কার্প ট” 

এই নাম বিশুদ্ধ সংস্কৃত এবং ইহার অর্থ-_দ্বীপের পর্ববত। 

ইউরোপের অধিকাংশই যে দ্বীপ ছিল একথ! 176:990185 

শুনিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারেন নাই (15 1,15)। 

যিনি এ পর্বতের, রাইণ ও রোণ নদীর, এবং ইউরোপের মধা ও 

পার্খস্থ দ্বীপ সমুহের নামকরণ করিয়াছিলেন তিনি যে 

হস্ত ভ্ডাহ্মী ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । আর তিনি 

যে বজ্জেশ্পণেজ্ল দেবত। স্বন্দ (কাত্রিকেয়) আধ্যা (দুর্গা লা 

গৌরী) এবং কামপ্রিয়! (কামাধ্যা) দেবীর পৃজক ছিলেন তদ্দিবয়েও 

'লন্দেহ নাই ।*% 
ষ্্ 

-আধ্যাপায়ন। এ শিলালিপিতে 1১7১১৯ বা 07961510198 নান 

“প্রার্জন” অর্থাৎ প্রার্ধাথ। ১০)))1(2এর 13551019০01 [২০7১৮ এ 

পাইবেন (৭ পৃষ্ঠা ) [২1,০০৫ নদীর পূর্বদিকে [8067 হইতে 7২৪৬8)4০) 
/510)5 পর্য্যন্ত বিস্তৃত [৮১০৪১ দিগের দেশের নাম 61২9 56102 ইহাও 

'আধ্যাণ'' কথার অপভ্রংশ। 

* পরবত্তীকালে গ্রীস, ইটালি ও মধা ইউরোপ অথাৎ 5০)18তে 
(15790019$ 131 1, 59 দ্রষ্টব্য) এই ভিন দেবতার পুজা! পাওয়! 
গিয়াছে । ইহাতেও আমার কথাই সমধিত হইতেছে। স্বন্দের পরবতী 
নাম 41015 (আত্তিঃ)। অন্ত! এবং আধ্য। কথ। একার্ধবোধক । অভ্তার 



( ১)/০ ) 

বাইবেলের [০৯র বংশধরগণের 3017181707,  0%0840 

প্রভৃতি অধিকাংশ নামই যে দেশের নাম ইহ! সকলেই জানেন। 

তাহার তিন পুজ্রের নাম ৪-- 

১161), এ 2101)60 ও 71210. 

১1)৮17) কথ! ১০1)6100---91000---“ম্বন্দ”? কথার অপভ্রংশ। 

“কৃষ্ণ চরিত্র বা 90167706 01 1৮111077” গ্রন্থে দেখা ইয়াছি--- 

রাজশাহী জেলার ও মালদহ জেলার কতক অংশ “ন্কন্দদ্বীপ” 

নামে অভিহিত হইত । 31)67) কথ! তবে এ দ্বীপের নাম। 

0৮116 কথ! জলপতি কথার অপভ্রংশ। জলপইগুড়ী জেলা 

“জলপতি গৌরী” &% দ্বীপের স্থলবন্তী । তবেই 51060 এ দ্বীপের 
নাম। 17870 ( হাম) কথ! “কাম? কথার রূপান্তর উহা! কামরূপ 

দ্বীপের নামের অপভ্রংশ । 10001972)6:05 বলিতেন [১77 01)18, 

দেশ পুর্ব সমুদ্রের তিনটি দ্বীপের সমষি। বঙ্গদেশের যে তিনটি 
দ্বীপের নামে ইউরোপের পঞণ্চদ্বীপপুঞ্জের নাম হইয়াছে তাহা- 

দিগকেও পাওয়া গিয়াছে । এখন বোধ হয় সমগ্র বঙ্গদেশের 

পুর্রই আত্তি। আর্ধযার পরবত্তী নাম 1২1১৪ এবং কাম প্রকার পরবত্তী 
নাম ১17১710918৩ ( অপরাজিত ) বা ৮৫০5 (ভিল্না-_ পরিত্যক্কা! )। 

অত্প্রণনীত 50181700601 1২611190121 11 তে ইনার বিশেষ বিবরণ 

পাওয়া যাইবে। 
* জল পঞ্চভৃতের একভূত। উহাকে মন্থন কর! যায় অতএব উহা 

প্রমথ। অতএব জলপতি- ভূতপতি _ প্রমথেশ- শিব। 



( ১1৮৬০ ) 

( আর্ধ্যাচক্রের ) অধীশ্বর বৈবস্বত ঃনুই যে অশ্বমেধ্ যব করিয়া 
দ্বীপসহ সমগ্র ইউরোপ বিজয় করিয়া নিজের দেশের তিনটি 

দ্বীপের নাম অনুসারে ইউরোপের দ্বীপসমূহের নামকরণ 

করিয়াছিলেন একথ! কেহ হটাণড ফেলিয়া দিতে চাহিবেন না। 

কারণ বাইবেলেও যে কণা, খগেদে ও পুরাণেও সেই কথা, 

স্থানীয় তদস্তেও সেই কথা--পাওয়। যাইতেছে এবং 17017611)6104 

ও সেই কথারই সমর্থন করিতেছেন । 

১৬। 1) 78]1 এর ইতিহাসে পাই ১৪০০1181। গণ 

ভারতবর্য হইতে আসিয়া টাইগীস ও ইউফ্রেটাস নদীর দোয়াবের 

মধ্যে নিরক্ষর, প্রস্তরাস্্ব্য বহারকারী, “গৃহহীন, অসভা, সেমিটিক 
ভাষাভাষী বর্ববরগণকে দেখিতে পান। ১০6118) গণ তাহাদের 

ভারতবর্ষ হইতে আনীত ভাষা ও ব্ণমালার সাহায্যে সেমাইট 

দিগকে একটু সভ্য করার পর এ সেমাইটগণ হ্মেরীয়গণের 

আনীত "বর্ণমালার অনুকরণে সেমিটিক ভাষার উপযোগী বণ্মালার 

প্রবর্তন করে। তাহার কয়েক শতাব্দী পরে দেখা যায়, 
স্বমেরীয়দিগের উপনিবেশের উত্তরে 40050 ( বশাতি * ) নামক 

সেমিটিক ভাষাভাষী লেক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছে । 
তাহারই নাম 4847118 131)]0176, 

১৭। আরও আমরা পাই মিজবরেইম ( মিসরের ) একমাত্র 

নদীর নাম “নীল,” প্রচুর গ্রাণাইট পাথরের প্রাপ্তিস্থানের নাম 

বাতি কথ! সংস্কৃত, উহার অর্থ শ্বাধীন-- আরবী আজাদ। 



(১১৯ ) 

“অশ্মন্”, স্থানীয় প্রথম রাজার উপাধি--মনু (21108 ) এবং 

নাম্মদেশ ( 180006৮2৮), নামণআহ” (4৪৮09 

300197) 1 ইলাইসা (101151)১--705818) কথা সংস্কৃত 

“উদ্দার্য)”কথার অপভ্ংশ এবং ইউরোপের দ্বীপগুলির নাম বঙদেশে 

পুজিত (১) স্বন্দ বা কার্তিকেয় (২) আধ্যা বা ছুর্গা এবং (৩) 

কামাখ্য! বা কামপ্রিয়া দেবীর সংস্কৃত নাম। তবেই বুঝিতে 

হইবে বাবিলনে ভাষ! বিভ্রাট বা 0011105102) 01 601)0005এর 

অর্থ আধ্যভাষাভাষীর বিজাতীয় ভাষাভাষীর সহিত প্রথম বিরক্তি 

কর সংঘর্ষ, এবং বাবিলন বা বাবেল কথা যে “বাবরু” কথা 

হইতে হইয়াছে তাহা '“বাবদুক” ( কুসিভ ভাষাভাষী ) কথার 

অপভ্রংশ, এবং 78110 01 1351)০] অথ কুৎসিত সেমিটিকভাষ।- 

ভাষীর দেশ। বাইবেলের কথা হইতে কেহই হয়ত শিদ্ধারণ 

করেন নাই যে নোয়া বা স1১০0)7০৯ রাজার লোকজন 

ইউফ্রেটাস নদীর তীরে আসিয়া মাতৃভাষ! ভুলিয়া বিজাতীয় ভাষায় 
আবোল তাবোল বকিতে আরস্ত করিয়াছিল। পাগল ও যে 

আবোল তাবোল বলে তাহাও তো! মাতৃভাষাতেই বলে। তবেই 

নোয়ার লোকজন যে ভাষ! লইয়া ইউফ্রেটাস নদীর তীরে 
আসিম়াছিল তাহাও আর্্যভাষ!, যে ভাষ! লইয়! ইউরোপ এবং 

তন্সিকটবর্তী দ্বীপসমুহে গিয়াছিল তাহাও আধ্য ভাষা । সেই ভাষার 
প্রাকৃত সকল এখনও এঁ সব দেশে কথিত হয়। তবে আধ্য 

ভাষা ইউরোপে কোথ। হইতে আসিল তাহ। লইয়া এত জল্পনা 

কল্পনা কেন? আর ইজিপ্টের প্রথম উপনিবেশস্থাপনকারী গণ 



(১৪৯) 

এবং প্রপম, স্থানীয়, রাজ' যে আর্ধ্যভাষাভাষী ছিলেন তাহাও এ 

দেশের নদীরু “নীল* এই সংস্কৃত নাম, প্রস্তরপ্রাপ্তিস্থানের “অন্; 

এই সংস্কৃত নাম এবং রাঙ্তার “মন্র নার্াদেশ* উপাধিযুক্ত “আহ” 

এই সংস্কৃত নাম হইতে পাইয়াছেন। তবে “ইজিপ্ট। (আপু 

সমন্তাত রক্ষিতঃ) এই সংস্কত নামযুক্ত দেশ-_ গৃহহীন নিরক্ষর 

প্রস্তরাস্ত্র বাবহারকারী বর্ববর,--আধ্যভাষাভাষী সুমেরীয়গণপ্রযুক্ত 

“বাবদুক” * [বাবিলন] নাম এখনও যাহাদের পরবস্তী কালের 

গৌরবের রাজধানীর গায়ে লেখ! আছে-সেই 36101165 হইতে 

তাহাব সভ্যতা পাইয়াছে না যাহাদের বংশধরের1 এতিহাসিকগণের 

স্পীকার উক্তি মতেই এখনও €1)08. (6০৮ 01 1)70)৮71না00” এ 

আছে (869 4$77010106 1715101৮ 01 (1১০ 16৮ 10755101)8 

107. 7501, 0৮০০ 92) এবং আধ্যভাফাভাষী মিশর বিজয় কারী 

' গণের প্রদত্ত 'জ্রেচ্ছ'” ৭81 01010)00)7 (36৪9-4৬-70 712566 

1৪7 ) নাম এখনও যাহাদের পরিচয় দেয় সেই [91)181) দিগের 

নিকট তাহার সভ্যতা পাইয়াছে ?-_-এই প্রশ্ট গম্ভীর ভাবে আলো 

চিত হয় কেন? বাইবেল তো স্পষ্টই বলিয়াছেন নোঁয়৷ বা রাজা 

* রাবদুক--19110108 10001), £9001605) 0150011108) 

৬৮11501075 1)101)01081%. 

1 *ম্েচ্ছ”--01 58701511000 07 1921028100৭ ৪[১661).* ির 0 

(76 1901 “ম্লেচ্ছ 19 7621 170216709156519,৮ ড/11501715 

10101102021, 



( ১৮%/* ) 

২506)705 এর সময়ে পৃথিবীতে একটাঞ্গ মাত্র ভাষা ছিল তাহা 

157২1, অর্থাৎ 1১97518 ও ভারতবর্ষের ভীষ। এবং সেই ভাষাভাষী 

লোকই মিশর জয় করসিয়াছিল। আসল কথ! হইতেছে কোন 

লোক বদি বদ্ধমূল একটা সংস্কঃর লইয়া অনুসন্ধান আরস্ত করে 

তবে অনেক অদ্ভুত তথ্যই সংগ্রহ করিতে পারে, কেবল পারে না 

প্রকুত তন্তটা উদ্ধার করিতে । ট এ আকার দিলে ট1 হয় ইহাও 

সে জ্ঞানে ক এ আকার দিলে কা হয় ইহাও সে জানে কিন্তু এ 

দ্ুইটী একত্র রাখিলে যে “টেহা” হয় ইহা সে কিছুতেই ভুলিতে 

পারে না। 

১৮। তার পর বণ মালার কথ! । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 

চবি আকা হইতে বণ মালা উদ্ভাবিত হইয়াছে--এই ধারণ! 

কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না । স্থতরাং জল্পনা! চলিতেছে--ক 

অক্ষর কি কুঠারের ছবি ন! কুগুলী পাকান কৃমির ছবি? খকি” 

খড়গের ছবি না আকাশের ছবি? ইত্যাদি! আপনারা যদি 

বিরক্ত না হন তবে আমি একট! গল্প বলিব-_-পাড়াগেঁয়ে দুই বন্ধু 

সহরে আসিয়া প্রথম দোতাল। তেতাল। পাক! বাড়ী দেখিলেন। 

, তেতালার কানিশের নীচের কারুকাধ্য ও চিত্র দেখিয়! তাহাদের 

বড়ই বিজ্ময় উপস্থিত হইল--এত উদ্ধে এ কারুকার্ধ্য কিরূপে কর! 

হইয়াছে ? একবন্ধু বলিলেন বাড়ীটাকে নীচে নামাইয়! কারুকার্য্য 

রর অলিখিত ভাষ! ভাষাই নে উহ! প093011802৮ *2০0187)81 ০. 

৭7810100191 0015, তাই বাইবেলে নোয়ার সময়ের 58171610 তাঁষ 

ভাবা বলিয়! গৃহীত হয় নাই। 



(১৮৮০ ) 

করিয়া তবে উহা পুনরায় উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে? অপর বন্ধু 

বলিলেন তাহা নয়, নীচে থাকিতেই কারুকাধ্য শেষ করিয়া! একে 

বারে বাড়ীটাকে উঠাইয়। দেওয়। হইয়াছে । যাহার! সর্ববদা বাড়ী 

তৈয়ারী হইতে দেখে তাহাদ্দের এইরূপ কোন মতভেদ হওয়ার 
সম্ভাবনা নাই। আমাদের দেশের লোক সর্ববদাই নূতন নৃতন 

বর্ণমালা উদ্ভাবিত হইতে দেখে অতএব তাহাদের নিকট কুঠার ও 

কৃমির এবং খড়গ ও আকাশেত্র বিবাদ হাস্যজনক । প্রত্যেক 

সহরেই দেখি এক ধোপা বহু লোকের কাপড় কাচে। একজন 

কামিনী বাবুর কাপড়ে 1, খগেন্দ্র বাবুর কাপড়ে £, এবং গণেশ 

বাবুর কাপড়ে ॥, এইরূপ চিহ্ দ্েয়। ক্সপর একজন কৈলাস 
বাবুর কাপড়ে ৮, খড়েগশ্বর বাবুর কাপড়ে ০, এবং গিরীন্দ্রবাবুর 

কাপড়ে 4, এইরূপ চিহ্ন দেয়--অর্থাৎ প্রত্যেক ধোপা ই তাহার 

নিজের সুবিধামত এক একটা 001)%600110178] 407)1)87)6৮ বা 

বর্ণমালা স্থষ্টি কবে। এই সব চিন্তে কামিনী বাবুর কিংবা! গিরীন্দ্ 
বাবুর চেহারার কোনই পরিচয় পাইবার আশা নাই । ১৮০০৩ 

বশুসর পুর্বে যাহার! [6১018৮10607 01 009 001৮ 076 

তিনটী মাত্র শ্লোকে লিখিয়! দিতে পারিত তাহার! যে সহরের 

প্রত্যেক ধোপ| বাহ! করিতে পারে তাহ! করিতে পারে নাই এই 

রূপ কল্পনাকে আমি পূর্বোক্ত পাড়াগেঁয়ে বন্ধুদ্ধয়ের কল্পনার 

সহিত এক শ্ণীতে ফেলিতে চাই। 

১৯। প্রপ্ন হইবে যদি সুমেরীয়গণ সৌম্য দেশের আর্ধ।া- 
তীর অর্থাৎ ইন্দুস্থান হইতে বহুসংযুক্তবর্ণসম্থলিত লিখন প্রণালী 



(১৪৮৭ ) 

লইয়া পশ্চিম আনিয়ায় গিয়। থাকেন *** এবং ইজিপ্টে রাজ্য ও 

উপনিবেশ স্থাপন কারীগণ ও যদি সেই স্থমেরীয়গণ হইতে অভিন্ন 

হয়েন 1 এবং তাহারাও যদি ইন্দুস্থান হইতেই বণ লিখন প্রণালী 
ইজিপ্টে লইয়া! গিয়া থাকেন তবে ই'জপ্টে “হাই এ রোগ্রিফ” বা 

“ছবি দ্বার লিখন প্রণালীর* এত প্রসার হইল কিরূপে ? ইহার 

উত্তরে আমি বলিতে চাই লিখন সকল সময়েই মনোভাব প্রকাশ 

করিবার উপায় নহে কখনও কখনও উহা! মনোভাব গোপন করি- 

বার উপায়। বর্তমান সময়ে 01]))67 0০৫ দ্বারা লিখন ইহার 

একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । ধাহারা মসজিদের দ্বারের উপরের আরবী 
ভাষার শিলালিপি পড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহারা জানেন এ 

লিপি যাহাতে সাধারণ লোক ন! পড়িতে পারে তাহার যথেষ্ট 

চেষ্টা করা হইত। সাধারণ লোকের নিকট উহা! ছবির মত দেখায়, 

কিন্তু বিশেষজ্ঞের! উহা! হইতে মসজিদ নিন্মাণকারীর নাম, মসজিদ 

নিশ্মাণের তারিখ এবং সেই পময়কার রাজার নাম খুঁজয়৷ বাহির 

করিতে পারেন। আর উহার মধ্যে লেখা থাকে “মত্ত্যলোকে থে 

শ্রীভগবানের উপাসনার জন্য একটা গৃহ নির্মাণ করিবে পরলোকে 
সর "৪ ল্য শ মি ্ীীপাপীিশি 

০৬17০ ৬৪ টি 07৮66 ৮111) 061) 17) 01) 4101) 811116- 
1112) 03 00, 01)69 (076 ১0177601485) 215. &1158.00 ৪. 0)6121- 
119106 0691010 11511)5 10 61626 [90010 05 010165 210৫ [005$565- 
51175 2. 0009101109160 5৭161) 01 ৮/11611)2 7916 172 277086101 
17151017০01 11১6 তথা 2৭১ 09 101. থা] ৮1625 519 0006 
1070151) 10177 6৮5০-০০০ ০5০ (090 ০0161 ৮1101061709) 10356106619 
815৮619060৮ 7885 174 ১. 03, 09 1901. 12211. 

+ বাইবেল হইতেই পাই উহ্থার৷ অভিন্ন । 
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শ্ীভগবান তাহার জন্য ৭০টা গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।” 

ইভাই আরবী শিলালিপি পড়িবার 017)))0) 0০06 

২০। আরবী ছাড়িয়া দিয়া সংস্কতে আসি। দিনাজপুর 

জেলার বাঁণগড়ে একটা শিব মন্দিরের প্রস্তরস্তস্তের গোড়ায় 

একটা শিলালিপি পাওয়! গিয়াছে । লিপিটা এই (শ্রীযুক্ত রমা 

প্রসাদ চন্দ রায় বাহাদুর প্রণীত 'গৌড়রাজমাল1” ৩৫ পুষ্টা 
দ্রষ্টবা ) £-- 

দুর্ববারারি বরূথিনী প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈ: 

সানন্দং দিবিষস্ত মাণগুণগ্রামগ্রহে। গীয়তে। 

কান্বোজাবয়জেন গৌড়পতিন। তেনেন্টুমৌলেরয়ং 

প্রাসাদে নিরমায়ি কুগ্তরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ ॥ 
“আনন্দে বিদ্যাধরগণ ন্বর্গলোকে বাহার দুর্দদমণীয়শক্রু- 

দমনে দক্ষতা এবং দাঁনকালে য|চকের গুণগ্রাহিতার বিষয় গান 
করিতেছেন, কান্বোজান্বয়জ সেই গৌড়পতি কুগ্ররঘট। বর্ষে 

ইন্দুমৌলির এই পৃথিবীর ভূষণ মন্দির নির্মাণ করাইয়া- 
ছিলেন” । 

শিলালিপি দেখিয়! প্রথমে জানা! যাইবে রাজার নাম আর 

ক্তানা যাইবে তারিখ । কৈ আপনারা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় 

লিখিত এই শ্লোক এবং তাহার বঙ্গানুবাদ হইতে জানিতে পারি- 

লেন কি রাজার নাম কি ছিল এবং মন্দির নির্মাণের তারিখ কি ? 

চন্দ মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন "“কুর্জরঘটার” পরিবর্তে ৮৮৮ 
পড়িতে হইবে। কেন? শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে লিখিত এই 
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সৃললিত শ্রেকের রচনাকারী কি ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত অস্ক কয়টীও 
লিখিতে জানিতেন না? জাঁনিতেন নিশ্চয়--তবে ৮৮৮ লিখিলে 

রাস্তার মুটে মজুরও পড়িতে পারিত। কবির উদ্ভেশ্য--পগ্ডিত ভিন্ন 

আর কেহ তাহার কথা না বোঝে । অতএব আপনাদিগকে 

একটা 011))167 ০০90৪ এর আশ্রয় তিনি লইতে বলিয়াছেন-_. 

চন্দ্র বলিলে ১ বুঝিতে হইবে, 

পক্ষ বলিলে ২ বুঝিতে হইবে, 

গজ বা কুপ্তীর বলিলে ৮ বুঝিতে হইবে ইত্যাদি । তেমনি 
ইঞজিপ্টে ও 01001)? ০০৫৪ প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে কোন 

ছবি দেখিয়া কি বুঝিতে হইবে তাহ! লেখা ছিল। যে সেই 

0111) ০009 জানিত সে হাইএরোগ্রিক লেখা পড়িতে 

পারিত যে জানিত না সে পড়িতে পারিত না। রান্তার মুটে 

মজুব লেখা পড়িয়া বুঝিতে না পারিল তো কি ক্ষতি হইল? * 

২১! বোধ হয় আপনার বলিবৰেন “একে চন্দ্র দুইএ পক্ষ” 

এতো সহজেই ধরা যায়, ইজিপ্টের হাইএরোগ্রিফ এতই জটিল ষে 

নিতান্ত নাচার না হইলে এরূপ জটিলতার মধ্যে কেহ যাইত ন1। 

আচ্ছা, আমি যে শ্লোকের কথ বলিতেছি তাহার মধ্যেই যদি 

হাইএরোগ্রিফ হইতেও অধিক জটিলতা দেখাইতে পারি ? হাইএ- 
রোগ্রিক তে প্রায় সবই পড়া সম্ভব এবং পড়া গিয়াছে । কিন্তু ষে 

010)1)9. এ বাণগড় লিপিতে রাজার নাম লেখ! হইয়াছে তাহা তো 

এখনও ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতমগ্ডলীর সমবেত 

চেষ্টায় ও ধরা পড়ে নাই। গোৌড়রাজমালার উপক্রমণিকায় 
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পাই “৮৮৮ শকাব্দায় বরেন্দ্র মগুলে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাকারী» 
“কামন্থোজান্বয়জ গৌড় পতির”"নাম এখনও অপরিজ্ঞ্বাত রহিয়াছে”? । 

আমি নামট। বাহির করিয়া দিব, কিন্তু তাহার পূর্বেই “কলাম্বাসের 

ডিমের” গল্প আপনাদ্িগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। কলাম্বাস 

আমেরিকা নবিষ্ষার করার পর নাকি তাহার বন্ধুরা তাহার 

অসাক্ষাতে বলিয়াছিলেন_-.ও আর কি বেশী কথ! হইল আমরাও 

জাহাজে চড়িয়া ক্রমাগত পশ্চিম দ্রিকে গেলে আমেরিকায় পশু 

ছিতে পারিতাম।” কলাম্বাস এই কথ! জানিতে পারিয়া একদিন 

বন্ধুদিগকে নিজগুহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন ও একটা ডিম 
হাতে লইয়া বলিলেন “আপনাদের মধ্যে কেহ কি এই ডিমটাকে 

খাড়াভাবে টেবিলের উপর রাখিয়া দিতে পারেন ?£” সকলেই 

চেষ্টা করিলেন কিন্তু কেহই পারিলেন না । তখন কলান্বাস এক 

টেক! দিয়! ডিমকটাকে খাড়। ভাবে টেবিলের. উপরে রাখিয়া 

দিলেন, বন্ধুগণ বিরক্তি প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন ডিম 

ভাঙ্গিতে পারিবেন না একথা তো৷ আমি বলি নাই,আপনার! ইচ্ছা! 

করিলেই আমার মত ডিমটা ভাঙ্গিয়া খাড়া করিয়। রাখিতে 
পারিতেন। এ অতি সোজা কাজ কিন্তু কেহ তে! তাহ! করেন 

নাই” | 

২২। শ্লোকটা আরম্ত হইয়াছে '“ছূর্ববারারি” কথা লইয়া । 

পৃথিবীতে যত অরি আছে তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বার কে? কাম 

দেব। তাহার “'প্রমথন” করিয়াছেন কে ? শিবঠাকুর | “মার্গণ' 

কথার যাচক ভিন্ন অন্য কোন অর্থ আছে? হা মার্গণ অর্থ বাণ। 
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গুণ কথার-- দোষ নহে--এই অর্থ ভিন্ন আর কোন অর্থ আছে ? 

হা! আছে গুণ অর্থ ধনুগ্ুণ,গুণ অর্থ“সংসার”, ব।”"ভ বযন্ত্রন।” দায়ক 

সব, রজঃ ও তমঃ। এখন দেব দ্রেবীর ধ্যানমালা নামক 
01101)6৮ ০০৪ খুলুন। তাহার মধ্যে বাণেশ্বরের ধ্যান এইরূপ 

আছে £-_প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভুং | 

কামবাণাথিতং দেবং সংসারদহনক্ষমং। 

শৃঙ্গারাদিরসোল্লাঘং ভাবয়ে পরমেশ্বরং ॥ 

“সদানন্দময়, শক্তিযুক্ত, মহাদীপ্তিশালী, কামবধার্থ বাণযুক্ত, 
( গুণত্রয়জাঙ ) সংসারবন্ধনকে দহন করিতে সক্ষম (অর্থাৎ, 

মুক্তিদাতা ), শুরঙ্গারাদি রসবিমুক্ত পরেমেশ্বর বাণ নামক 
দেবকে ধ্যান করিবে |” ইহাতে পাইলাম বাণেশ্বর শিব বাণ ও 

ধনুগুণ হাতে করিয়া-দুর্ববাররিপু যে কাম তাহাকে বিনাশ 
করেন এবং তাহার নিকট যে মুক্তির নিমিত্ত যাচক হয় তাহার 

সত্ব, রঃ ও তমে! গুণকে গ্রাস করিয়া! তাহাকে মুক্তি দেন। এই 

দুই কথাই বাণগড় লিপির প্রথম চরণে আছে। অতএব প্রথম 

চরণ “বাণেশ্বরকে” বুঝাইতেছে। দ্বিতীয় চরণে তেন কথার 
পরে 4 বাণেশ্বরেণ )” পড়ুন শ্লোকটাতে পাইবেন__ 

এ মন্দির নিশ্মাণকারী রাজ! বাণেশ্বর 
মহা যোদ্ধা, শিব ঠাকুরের মত তীহার 
যশ, তাহারই মত তিনি দাতা । 

অতএব বাণগড় শিলালিপিতে রাজার নাম আছে সে 

নাম ০ 
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-লাপেনম্জ্র+ 

২৩। পালরাজাদের ইতিভাস মিলাইয়া দেখা গিয়াছে এই 

বাণেশ্বর প্রথম মহীপালের পিতা! দ্বিতীয় বিগ্রহপালকে রাজাচ্যুত 

করিয়াছিলেন এবং শোষোক্ত নরপতি ৯৬৬ খুঃ অবন্দের কিছু 
পূর্বেধ রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। অতএব এই ৮৮৮ অঙ্ক শকাব্দ 
না হইয়া পারে না। শকাব্ধায় তারিখ দেওয়া শিলালিপি 

0%79)0918, ( কান্বোডিয়। ) তে অনেক পাওয়া গিয়াছে । চান 

দেশের ইতিহাস (10176: 13716: 901) 15011108076 

0801)017. দ্রষ্টব্য ) আলে।চনা করিয়া দেখ| গিযাছে--৭৮ 

থুষ্টাব্দের নিকটবস্তী কোন সময়ে শ্যামদেশ বা অন্য কোথাও 
হইতে এক রাজ! আলিম! 08701)901৮ অধিকার করেন, তিনি 

এক নুতন রাজবংশের শ্থাপয়িতা (তিনিই তবে নুতন শাক 

প্রবর্তন করেন 13), তাহর চতুর্থ বংশধর দিগিজয় করিয়া 

পদ্বীপপতি” অর্থাৎ সপ্তদ্বীপপতি হয়েন। অতএব ক মু 

»সশশতিলন্রাহন্ন 

কান্বোডিয়ার রাজ! এবং তাহার চতুর্থ বংশধরই সম্ভবত ভারতবষ 

বিজয় করিয়। শালিবাহনাব্দ এদেশে প্রচলিত করিয়াছেন। 

রাজ। বাণেশ্বর কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া কান্যোডিয়! দেশের 

শালিবাহনব্দর ব্যবহার করিয়াছেন,অতএব বাণেশ্বরের দেশ ফরাসী 

পণ্ডিত কুদে কথিত তিববত বা কালিদাস কর্তৃক উল্লিখিত 



€ ২৮০ ) 

কাশ্মীরের উত্তুর পশ্চিমের কাম্যোজ নহে ; উহা যে চীন দেশের 
দন্সিণস্য কান্যোভিয়া বা মহাচম্পা এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। 

২৪। এতদিন--শালিবাহুন কে-_এবং কোথায় তাহার 

বাস ছিল-_তাহা স্থির করিতে না পারিয়া-__কুষাণ দলপতি 

কনিষ্ক কিংব! তাতার বংশধরদিগের অধিকার যদিও মথুরার পুর্ব 
দিকে আইসে নাই তথাপি শকাব্দা এ কুষাণ দলপতিরই প্রবন্তিত 

এবং যবদ্বাপ বাসীরা ৮1761685 (০1607810৮ তে তাহার প্রভুত্বের 

কথা অবগত হইয়া তাহাকে তাহাদের দেশের রাজা স্বীকার 

করিয়া গৌরবান্িত হইয়াছিল-_-এইবূপ জল্পনা কল্পনা করিতে- 

ছিলাম। এখন পাইতেছি শালিবাহন কাল্পনিক নরপতি নহেন ; 

কাম্বোডিয়ার নুতনর|জবংশ প্রবর্তক পরাক্রান্ত রাজা । 
২৫। ইহাতেও একটু গোল থাকিয়া গেল। রাজ! 

বিক্রমাদিত্য ৫৭ খুঃ পুঃ অন্দে সম্বৎ প্রবর্তন করেন ; তাহার পুর্বে 
নাক উজ্জয়িনীতেও “শক” রাজার রাজত্ব ছিল । বিক্রমাদিত্যকে 

না হয় উড়াইয়৷ দেওয়া সম্ভব কিন্তু তাহার পুর্বেব ভারতবধষের 

ইতিহাসে একটা ফাক আছে তাহ কিরূপে পুরণ করা যাইবে? 
এই সমস্যাও বাণেশ্বর রাজার 01)1)7 ০০৫৪ দ্বার! পুরণ হইবে। 

শব্দ কল্পব্রুমে “শাক” কথার অর্থ দেখুন পাইবেন ৪-- 

শাক: __ যুধিষ্টিরবিক্রমাদিত্যশালিবাহনাদিশকনরপতীনাম 
তীতাব্দঃ। ইহাতে পাওয়া গেল ভারতবষে যে চারিজন 

প্রসিদ্ধ রাজার অব প্রচলিত ছিল তাহাদের নাম (১) যুধিষ্ঠির 
€২) বিক্রমাদ্দিত্য (৩) শালিবাহন (৪) আদিশক। 
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আদিশকের “আদি” কথার “প্রভৃতি” অর্থ ধরিলে যুধিষ্তির ও 
বিক্রমাদিত্যও কনিক্ষের হ্যার “শক” বা 90) 0118) হইয়া 

যান । অতএব--- 

ত্নাচিস্ণজ্ 

পৃথক শাক প্রবস্তক রাজা। যযদ্বীপের ইতিহাসে পাই এই 

আদিশক “কলিঙ্গ” দেশের রাঁজা। তিনি যবছীপ (৪৭৪) জয় 

করিয়াছিলেন এবং যুধিষ্টিরের রাজ্যাভিষেকের ৪৯১ বশসর পূর্বে 
( ২৯৩৯ খু পু অন্দে) শাক প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মহাভারত, 

বনপর্বব, ২৫৩ অধ্যায়ে পাই পঞ্চাল ( বঙ্গদেশ ) ও কামরূপের 

পুর্বেব এবং বগসদেশ (শ্রীহট ) এবং 'ত্রিপুরারও পূর্বে এক 

কলিঙ্গ দেশ ছিল এবং তাহ 

কর্নেজ 

রাজ্যের অধীন ছিল। যবদ্রীপের ইতিহাসে ও কর্ণকে যবদীপের 
রাজ। বলে। 08017901% র দক্ষিণ অংশে একটা স্থান আছে 
তাহার নাম 019100. ইহাই তবে কর্ণের অধিকৃত কলিঙ্গ এবং 

এই কলিঙ্গ তইতেই তবে আদিশক যবদীপ অধিকার করিয়! 

তাহারও নাম দিয়াছিলেন “কলিঙ্গ* ; কারণ আমরা 7190 
01 10018%70 91011000108 নামক গ্রন্থে ষবদ্বীপের *“কলিঙ্গ” 
নাম পাইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলিঙ্গ দেশে-_উড়িস্ার 
দক্ষিণে--কোন দিথিজয়ী “শক” নরপতির রাজত্ব ছিল একথা 



( ২৬/* ) 

সেই দেশের ইতিহাস কিংৰা ঠ%016100 এ নাই। তবেই 

সাব্যস্ত হইতেছে আদিশক 01)0101) বা 02101)0019 র সম্রাট. 

ছিলেন এবং তাহার উ্ত্তরাধিকারীগণই ভারতবষ” জয় করিয়। 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের ফাক (৪৪১) “শকাধিকার কাল” পুরণ 
করিয়াছিলেন । আঁদিস্পব্চ আর্ধ্য সভ্যতাবহিভূর্তি কোন 

বর্বর নরপতি ছিলেন না। তাহার অধিকৃত কান্বোডিয়। প্রভৃতি 

দেশসমূহই ইন্দুস্থানের চন্দ্র বংশীয় সমতা অন্লাতিক্র পুক্র, 

৩৯০০ খৃঃ পুঅন্দে আবিভূত, প্থেদোক্ত (প ৭1১৮) ১৪ )-- 

্ম্নুক্প 

রা “মণ্ডল”-যাহা তীহার বংশধর ন্বতিনল্র পুজ্র শব 
হইতে “পূর্ববঅঙ্গ”,% এবং অঙ্গের বংশধর ৮স্প হইতে যাহার 
রাজধানী “মহাচম্পা*ণ'নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল,এবং যাহ হৈল্বত্্রতত 

হন্নুন্স সমসাময়িক, খগ্েদোক্ত €( খ ১০।৬২।৯,১১) 

ঞ *পুর্বব অঙ্ক”ই চিনি বিনয় হা এর এবং আধুনিক 

মানচিত্রের £১070০0) ( অঙ্গম)।  01710656. 01)07060155 এ লাঁকি 

আছে এই দেশ চন্দ্র বংশীয় নরপতিগণের অধিকারে ছিল । 

1 “মহাচম্প1”--81০৩০, [৯80৮ চক্র বশীর োহ্মপাচ্ে ্শ- 

ল্রথেক্স প্রপৌত্র ৮স্প কর্তৃক স্থাপিত এই “'মহাচম্পা" এবং সুর্য 

বংশীয় হল্ল্িশ্চত্জেল্প প্রপৌজ চস্প কর্তৃক স্থাপিত প্রাচীন অঙ্গ 
দেশ বা ভাগলপুরের “চম্পা” এই উভয় চম্পারই উল্লেখ করিয়াছেন। 

050/01186 (1851009 অথর্ববেদের দোহাই দিয়া বলিয়াছেন “অঙ্জদেশ” 
অতএব 'ভাগলপুর”ই আর্ধ্য সভ্যতার পুর্ব্ব সীমা! নির্দেশ করিতেছে এবং 

৪ 



( ২॥০ ) 

সাবণলি সন্যুক্প 

অধিকারে থাকিয়। খুষ্টের জন্মের ৫১০০ পাঁচ হাজার একশত 

বসর পূর্বেব নিজের উত্তরকালের 78৮0): [7001 নামের 

সূত্রপাত করিয়াছিল। 
২৬। শক কথার মৌলিক অর্থ সমর্থ । উহার ব্যাবহারিক 

দুইটী অর্থ আছে। একটাী--“কাম্বোডিয়ার রাজা” অতএব 

কামন্বোডিয়ার লোক, দ্বিতীয়টা উত্তর আসিয়া হইতে ভারত প্রান্তে 

আগত ৮০০) নামক পাঁচটা যাযাবর দল। কনিক্ষের “কুষাণ” 
এই ৫ দলের অন্যন্ধম। জ্যোতিবিবদাভরণে আছে 2-- 

স্পশ্বচাল্লি নিশ্তলটনধচ্িত্য 
“পঞ্চ নব শকের” বিনাশকারী। টাকাকার ইহার অর্থ 

করিয়াছেন বিক্রমাদ্দিত্য ৫৫৫৫৫৫৫৫৫ জন অর্থাৎ অসংখা শকের 

_বিনাশকারী। আমি বলি এ কথার দুইটা নর্থ আছে-_-এ 

সম্রাট, কাম্যোডিয়ার অসংখ্য সৈন্য বধ করিয়াছিলেন এবং কুষাণ 

প্রভৃতি ৫টী নুতন শকের দলেরও বিনাশ অর্থাত শাসন 

করিয়াছিলেন। 

২৭। বাণেশ্বরের অর্থা “বাণরাজার” 017196০০0৫6 

হইতে এত কথা উদ্ধার করিলাম এখন “কলম্বানের ডিমের” 

বঙ্গদেশ আধ্যসভাতার বহিভূতি। ইহা ছেলে, ভূলাইয়। মোয়া কাড়িয়। 

খাইবার চেষ্টার মত হান্তনক। রাজধানীর নাম হইতে উত্তরকালে পুর্ব 

অঙ্গদেশেরও নাম হইয়াছিল পচম্পা*! উহার “শ্রম” এই নাম এ চম্পা 
€ চম_ চ্যাম ) কথা রই অপত্রংশ। | 
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কথা কেন বলিয়াছিলাম তাহ! বলি। উত্তর বঙ্গের অনেক জেলার 

লোকই জানে এ দেশে “বাণরাজা” নামে শিবতক্ত এক রাজা 

ছিলেন 2 “বাণগড়ে” অর্থাৎ বাণরাজার দুর্গে, শিবমন্দিরে, শিলালিপি 

পাওয়া গিয়াছে ঃ অতএব তাহ! এ বাণরাজার শিলালিপি £ আর 

তিনি বলেন “আমি কান্ছেজ রাজের বংশধর”: আর 1800য010- 

[0০০1৮ 73118000108, গ্রন্থে 08001১09018, র 08091)0]8 

€“কান্যোজ”) ভিন্ন অন্য নাম নাই ঃ অতএব “ৰাণগড়ের শিবমন্দির 
নিন্মাণকারী-_কান্বোডিয়ার রাজপুত্র বাণেশ্বর” ইহা বলা তো! 

একটা ডিমকে ঠুকিয়৷ খাড়া করিয়! রাখিবার মত সহজ । 

কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ও তো কেহ এ পর্যযস্ত তাহা 
বলেন নাই । বল! দুরে থাকুক ম্বৃতবুস! জননীর বন্ধুগণ যেমন 

তাহার একমাত্র জীবিত পুত্রকে, তাহার অভিপ্রায় অনুসারে, 

“ফেলানিয়া” কিংবা “কুড়ানিয়া” নামে ডাকিয়া কুলোকের' 

দৃষ্টিবহিভূ ত রাখিবার চেষ্টার সহায়তা করে তেমনি বঙ্গদেশের 

কোনও প্রসিদ্ধ তিহাসিক 45810 3০0019/য র পত্রিকাতে 

পালরাজারদের সময় নিণয় করিতে গিয়া এ দেশে, স্বস্থানে 

( %) 8//% ) প্রাপ্ত, তারিখবুক্ত, তাত্কালিক একমাত্র শিলা- 

লিপির অধিকারীকে লোকের কুদৃষ্টির বহিভূর্তি রাখিবার জন্য 
গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যাভিষেকের তারিখই লিখিয়া- 

ছেন--৯৭০ খুষ্টাক। স্থুতরাং ৮৮৮ শকাবন্দে অর্থাৎ ৯৬৬ 

খৃষ্টাব্দে গৌড়দেশে শিবমন্দিরনিশ্মাণকারী, প্রথম মহীপালের 

“পিতৃরাজ্যের বিলোপকারী”, “অনধিকৃত”, এই “কান্বোজান্বরজ 



( ২৮০ ) 

গৌড়পতিকে”গোপন করার জন্য বঙ্গমাতা যে সাধনা করিয়াছিলেন 

তাহাতে তিনি সিদ্ধিলাভ করিষাছেন। 

২৮। আমর! পাইয়াছি লেখা মনের ভাব প্রকাশ ন1 করিয়! 

গোপন করে ইহার দৃষ্টীস্ত বিরল নহে। ইজিপ্টের হাই- 
এরোগ্রিফ ও তাহারই একটা দৃষ্টান্ত । হাইএরোগ্রিফে ধাহার! 
বিশেষজ্ঞ তাহারা বলেন অনেক হাইএরোগ্রিক আছে যাহা 

&111)1)6৮ ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং হাই এরোগ্রিফের অন্ততঃ 
পরবন্তী লেখকগণ £11)787১6010 ৮7110105 জানিতেন। 721)৬- 

[8670৭ এর কখাতেও পাই 7281) এর পুরোহিতগণ পাল 

ছেস্শেজ র্শহ্মাল। ব্যবহার করিতেন | 

২৯। এখন প্রম্ম উঠিতেছে ইউরোপের 811))87)% গুলি 

কোথা হইতে পাওয়া গিয়াছে ? একটা গল্প আছে--এক ব্যক্তির 

দুই স্ত্রী ছিল। তাহার একই ঘরের ভিতরে বেড়া দহ দুই 

ভাগ করিয়া তাহার মধ্যে বাদ করিত। একজন বড় বদ্র!গী, 
সে একদিন সতীনকে বুষ্টিতে তিজাইবার অভিপ্রায়ে ঘর খানির 

চাল কাটিয়া উহাকে একেবারে ভূমিসাণ করিয়া দিল। নিজের 
যে ভিজতে হইবে একথা খেয়াল নাই সতীনকে জব্খ করিতেই 

হইবে। এইরূপ 180170৯01৮৮ র ফলে- ইউরোপের সভ্যতা 

ভারতবর্ষ হইতে যায় নাই--ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত 

ইউরোপবাসীকে খুষ্টের জন্মের ২০০০ বগুসর পূর্বেবও যাহার! 
আমমাংসাদ, নরমাংসভোজী, বর্ধবর ছিল তাহাদের বংশধর সাব্যস্ত 

করিতে চেষ্টার ক্রুটি হয় নাই। তেমনি যদ্দিও 7)£ 1)81] প্রভাতি 
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এঁতিহাসিক সাব্যস্ত করিয়াছেন যে স্থমেরীয়গণ ভারতবর্ষ হইতে 

বছপংযুক্তাক্ষরসম্মলিত বর্ণমালা (00891)1108090 ৪5667 

01 দ1161718) ক্ষ লইয়া পশ্চিম আসিয়াতে আসিয়া! 96100166 

দিগকে বর্ণমাল! শিক্ষ। দিয়! 9871010 সভ্যতার ভিত্তি পত্তন ণ' 

করিয়াছিলেন এবং তাহাদের আইসার পূর্বেব ১9001/6 গণ 
নিরক্ষর, প্রস্তরান্ত্ব্যবহারকারী, গৃহহীন, যাযাবর, বর্ববর ছিল &; 

তথাপি 0870)১:10£০ বিশ্ববি্থাালয়ের সের! পণ্ডিতগণের সমবেত 

চেষ্টার ফল 08107071059 171907 091 [1001 তে পাই 

36০০1610 বর্ণমালাই পৃথিবীর আদিম বর্ণমালা এবং ইউরোপের 

সকল বর্ণমালাই 90101010 বর্ণমাল! হইতে গৃহীত হইয়াছে আর 

১171610 বর্ণমালা হইতে জাত ফিনিসীয়ার বর্ণমালাই ভারতবষীয় 
বর্ণমালার জন্মদাত্রী। বাইবেলের মতে ০%র সময়ে 9০19)1116 

৭195৭ 7172. ৯2057) 13151017906 1106 621 15285 09 

1)717911, 

11511061851 0816016 01 ১6170100 09305101716 200 895914 

£5 09550 21105052115 001৮ (09300506005 1810 0 2. 17000- 

5/815)1010 [6০01016, 00০ 11)61 1855-৮০-55 [০ 0৩1) 525 008 1019 

11১৬6171101 01 0১6 (001611010) 01101, 00৩ 001৮/210 1021 2810 

10%/810 ১0180 01 715501760510191) (4150 50 ০1 11 59115 61017 

(10) 01810001657 180 007 10880%/16086 01 01015 1055 8110৬171103 

(1956 006 12059256 ৮1101018116 55 01151795119 061560 0 

€3001555 5125 100 5617)1650 001 215 2610110980656 00706065)), 

১65 7586 171. £. 1.9) 101 10511. 

1 565 7855 175 /&। 8. 09 101 2811. 
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ভাষ! ভাষার মধ্যেই গণা ছিল ন!; পূর্ববদেশের অর্থাৎ 7১67818 
ও [001%র ভাষাই বাবিলনে এবং তথা হইতে ইজিপ্টে এবং 

ইউরোপের সর্বত্র গিয়াছিল। কিন্ত্ত বর্ণমাল! নাকি সভ্যতার চিহ্ন 

তাই উহ1 ভাষার সহিত এক গাড়ীতে 6%৮৫] করা উচিত বিবেচন। 

করে নাই, চালাকি করিয়া! 107: 8:৫ 10076 র টিকেটের 

বলে 0801৮৮8:0 10970০য সারিয়া লইয়াছে। পরিশিষ্ট 

পাঁইবেন--]থ০৪ বা বৈবস্বত মম্ুর পিত। খখেদের ১০ মগুলের' 

১৩ সুক্তের রচনাকারী এবং এ সূক্তে বর্ণমালার উল্লেখ আছে-_ 
আর খখ্েদেই পাওয়া যায় ভারতবর্ষের চিরন্তন (780110701. 

হইতেছে এই যে এ দেশ নীহারিকা €16101% ) হইতে স্থষ্ট 
হইবার পর হইতেই এ দেশের লোক ছন্দোযুক্তমন্ত্রম্থলিত 

লিখিত গ্ুজাপাক্ধত্তি ব্যবহার করিতেছে। ম্থৃতরাং ইউ- 

রোপের বর্ণমাল। কোথ! হইতে ইউরোপে গিয়াছে তাহার বিচার 

আপনারাই করুন । 0807)109 এর পণ্ডিতগণের নিদ্ধারণের 

অভিপ্রায় (10767)81105 ) হইতেছে এইরূপ- আমর কামারের 

বাড়ীতে দইএর ফরমায়েশ (০7091) দিয়া দই প্রস্তুত করাইয়। 

নিজেরাও খাইব গোয়ালাকেও খাওয়াই, দুষ্ট গোয়ালাকে কোন 

মতেই প্রশ্রয় দ্বিব না। 

৩০1 কথা বাড়িয়া গেল। কিন্তু প্রুফ সংশোধনের কাধ্য 

বড় বিরক্তিকর এবং উহাতে অন্য কাধ্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়; 

সেইজন্য এ কাধ্য হইতে আমার কিছুদিনের জন্য অগত্যাই অবসর 
লইতে হইবে । সুতরাং ১২ হাত কীকুড়ের ১৩ হাত বীজ ভাল 



( ২৮/৯ ) 

দেখায় না জানিয়াও এই মুখবন্ধে, আমার কি বলিবার আছে 
তাহার একটু আভাস দিতে বাধ্য হইলাম। নতুবা কথ! হইত 

“বাঙ্গালির মত নগণ্য জাতির জন্মস্থান মানভূমে হউক, দ্রবিড় 
দেশে হউক কি 17077091018 তে হউক তাহাতে স্থসভ্য লোক- 

দিগের কি ক্ষতি বা বুদ্ধি হইবে? ছুটে! টকে। কুল পাইবার 

জন্য সায়ণাচাধ্য-যাস্ক-পরিরক্ষিত খগ্েদনামক প্রকাণ্ড ভূধরকে 

কে নাড়িতে যায় ? উহ! যদি [ঘ161)00৮76 এর মত গ্রম্থকারের 

বুকে চাপিয়! বসিয়া থাকে তবে তিনি ঘরে বসিয়া উহ! নামাইতে 

চেষ্ট। করিতে পারেন। আমাদিগকে বিনা কারণে বিরক্ত কর! 
কেন ?” আর ষাহার! সহরে ও মফঃম্বলে রীতিমত ডিপ্লেম। 

প্রাপ্ত“ডাক্তারের” “বৈজ্ঞানিকশব্যবস্থা পাইতে পারেন ও পাইতে- 

ছেন তাহারাইবা ছু কথা ন! বলিলে, আমার মত হাতুড়ে 

কবিরাজের শাস্ত্ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে রাজি হইবেন কেন? * 

আমি বলিতে চাই £-- 

বর্ণ লিখন বলুন, পদার্থ বিজ্ঞান বলুন, মনোবিজ্ঞান 

বলুন, ব্রহ্মবিস্তা বলুন,* একেস্বরবাদ (বলুন, গণিতশাসতর 

টি শা 34১7107792 09 11910011601 ৮1017 075 005 

06805 01 101)6 5003 ( ৬6০০5 )1)24 10660 510161) 1. 5. ব্রহ্ধা! 0১5 

0062500115৭ 01১6 £০এ 01 01)6 /90615---নারায়ণ 2170 13221-- বা 

11১6 87620 1,010 (মনের ) 9/616 211 1061১11060 ৯101) 

[20111--0)৩ 21696 5010 01 পরমাতআ।। (১৩৪ 179565 775. 776, 

207) 208 ৪00 299 48086100 1115900 01 0108 [621 95 0% 

101 0511), 



(২৮৮০ ) 

বলুন, জ্যেতিষশান্ত্র বলুন, লৌহ ও তারের এবং 
মারি ধাতু দ্রব্যের খনি হইতে উদ্ধার এবং তাহাদের 

টির 1090 118 150 (৮/০ রি 18 11789 08 0921 

50107 [001110155 01 01) 6501011 000118176 ৮678. ৩৮৪৪1০০ (09 

[০5701785019 270 10 [১1510,,,,,,, 1 0108 [-89090121) 10200911 ৮৮ 

[590 0১2 9601665 01 1:5)10191 006501089, ৮৮৪৪) 107510- 

00105 1790 16200001020 2071050 61) 55151) ০1 [১০91 0)6€150) 

0) 12501180501 10)5)0৩5 72490741562 9%2. ১7272 (704 

$/1)0 1020 1)0 0১5218)10 ( অনাদি) 200 ৮1১০ ৮/00]0 1128 
00 €1)0 (অনস্ত ), 2150 )7170101101)05 00155 001) 0) 010 

17161076610 0090105 0156 50290907618 :-75 10010015211 0176 01)1065 

0020 20(44119 551515 174 1)816915 211 /1)88101311855 01৮70 25 

018 03০0 01801 ৪561) (0 06 71১ 5০0 2190 1106) 16170210105 

1817060 218 016 ৪11715161)655 01115 0৬/18 01016. 4৯220 00৬ 

১81) 11006 0106 15101001066 017 1015 00888101) 09 89190, ৮৪ 258 10) 

50190 02006 ৮5 51)9]1 27170000706 11১15 (300, (16. 52.07৩0 1)0015 

01 1565109 £156 0106 ৮61 21776 91)50/675 218 21055৩10010) 

005 £77105160 (001 ৬101) (10৩) 10 01)6 819৬6) 11050110960 0122 
501011 25 11617 00101655101) 01109161) 4101 08 [81015 ৮1 আয) 

602 1 21) ( সোহহং-সোইহং)। 005 0950১911611 05 50178 

106 15 006 5015 £607619100 81910625610 20). 00 8101) 8100 01১21 

16 15 2201 677557006760---1159 0116 15 51119 006 ৪০012 1817)2 

8০৭ ৮170 105 60860061750 171073911 (স্থযভ), [36 ৮/1)0 85 

10) 76. 0681700106 ( নিত্য ), 136 ৮100 0651650 ৪11 ০০ 1৪ 
1))105616 010015950 (অজ )” (955 05৮5 770 4১70157)1 

13156010060) 7851 09 ১, 90711), 
তবে ' বাবিলনে ও মিশরে বেদাস্মত ও একেশ্বরবাদ উভগ্বই পাওয়া 
যাইতেছে। ইহা প্রস্তরান্ত্র বাবহারকারী বাবদূক (5617166) বা! অস্ত 



(২৪৪৬৯ ) 

ব্যবহার বলুন, 131%86 (917806 বলুন, 1১066878 

৮1০৫] বলুন, অর্ণবপোত নিশ্মাণ বলুন,চক্রযুক্ত রথের 
ব্যবহার বলুন, সভ্যতার যাহ! কিছু উপকরণ ব! নিদর্শন 
সমস্তই জবিড় চেস্ণ হইতে আান্ভূভঙম এবং 

তথা হইতে বর্জেস্ণে আসিয়াছে এবং বঙক্গচ্ছেস্প 

হইতে বাবিলন, ইজিপ্ট, আসিয়। মাইনর, ক্রীট এবং 

ইউরোপের সর্বত্র ছড়াইয়! গিয়াছে। 
৩১। 70017 1751 তাহার &001600171909ঘ 01 610৩ 

২৪৯7 1180 নামক গ্রন্থের 11750 9010107) এ এই কথ! লিখিয়া- 

ছিলেন 2-৮11)676 080 1)8 700 00976 (186 17001 দা&৪ 

01) 0111) 9811096 081)6768 01 10101) 01511178100), 

পণ্ডিতশ্মন্য বন্ধুদিগের প্ররোচনাতেই, বোধ হয়, তিনি এ গ্রন্থের 

পরবত্তী সংস্করণ হইতে এই কথাটা তুলিয়া দিয়াছেন । আমি বলিতে 
চাই _11)670 0৮0 1)0 00 001১6 01196 77050 2৫8 1)08৫- 

15912 16 6%71268 ৫6787 01 //%/7807 062%1820/80% ৯1১৫ 

61) 01511178010788 01 138)71010, 10971004918, 141002, 

. [91809101018 01966, 0759০৪, 16৮15 800. 0689: [08105 01 

1001)9 ০০ 01810016801 (108 01111256101) 2 80৫ 
শশী শাল পাশা শাশক্সিত এশা শত উপকারী শি পিপি 

পর্যাস্ত ১৪০৪৪. 01 বিরতির স্থিত শ্রেচ্ছ (00152) এর 

নিকট হইতে প্র দুই দেশে যায় নাই--বাবিলনের পূর্বদিকের ইন্দুস্থান 
হইতে আধ্য ভাষার সহিত এর ছুই দেশে গিয়াছে । এবং এ একই ৃত্রে 
010 65621776170 ও বেদাস্তমত (15995 111, 74) ও একেশ্বর- 

বা প্রবেশ করিয়াছে। 

৮৮৯ পপর প্র ০ ৩ পা ৭ সা, 



(৩ ) 

(1015 17972 08%16291809% 2228 0079 660 109 £/8 ?'720- 

6684 ০077678 0/ :4810, -1216701)6 272 7071 47404-- 

1101 1)% 00001070706, 1)715506 101012010] 01 108) 1006 

8 2077169172৮) 19179108790 00 ন)0৮ (176 169, 
171796/)2869 %৪ 67191 8%1)1)0720 &/ 2409705 ৫% 

61710788911 177/0707 /1%019. 1466 ঠা 01 20 
01019017767) 91)0৮ (1) (176 87109. 177৮ 1)0 910 21)01 

[1091 1) 0)0616915. 

ভারতন্্ষই সত্যতার আদিম স্থান, ভারতব্ হইতেই সমগ্র আসিয়। 

সমগ্র ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকাতে জিপ্ভিজস্ত সূত্রে সভ্যতা 
বিস্তৃত হইয়াছে আর সেই দণ্জয় বৈবস্বত মনু এবং তাহার 

ংশধরগণ কতৃক খুষ্টের জন্মের ৫০০০ বগুসরেরও অধিক পূর্বে 
ংসাধিত হইয়াছিল । আমাদের পুরাণে সেই বংশের প্রথম ১২১ 

পুরুষ এবং তাহাদের সমসাময়িক অন্যান্য নরপতিগণের ধারাবাহিক 
ইতিহাস লেখা আছে। যিনি মন্ুষ্তের সমস্ত প্রচেষ্টার নিয়ামক 

তাহার অনুগ্রহ হইলে সেই ইতিহাস আপনাদের নিকট একদিন 

প্রকাশিত হইবে। 

৩২। এখন কেবল পশ্চিম দেশীয় বিচারকের সহায়ত! 
করিতে বসিয়া বাহার “হুজুরের রায়ই আমার রায় বলেন 

তাহাদের নিকট আমি ইন্দুস্থানের সম্রট্গণ মধ্যে কাহারও 

কাহারও রাজ্য বিস্তুতির “দাবীর” পরিমাণের উল্লেখ করিতে 

চাই। মোকদদম! হইতেছে আসিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আফি,কা 

এই তিনটি মহাদেশ (0০700650)এর স্বস্ব (1106) লইয়া! । 



( ৩/* ) 

এত বড় 11019 ১16, 77০1. 1005৪ 10৮10 এর মত “170618 

105৯] 11)0007001)806* ( “রাজকীয় অতিশয়োক্তি মাত্র” ) 

বলিয়া! 38101008115 7৪)60% করা অর্থাৎ বিনা বিচারে উড়াইয়। 

দেওয়া চলিবে না। 

ঙ্সাই নৈল্ক্সত সনন্মু বলেন তিনি অশ্বমেধষজঙ্ত করিয়া 

সমগ্র বন্ুন্ধরার অধিপতি হইয়াছিলেন। শ্যামদেশ, কান্যোডিয়া, 

যবদীপ, সুমাত্রা, ব্রঙ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি তাহার ভ্রাতা আান্বনসি 
সন্নুক্প শামনাধীনে ছিল। উহার পুজ্র ইন্ষ্টানুু যে পশ্চিম 
আ(মু)র বা 03 নদী হইতে পূর্ব আর(মু)র বা 010১০ 
পর্য্যস্ত দেশের শাসনকর্তা ছিলেন তাহা এ নদীদ্য়ের নামেই 

প্রকাশ পাইতেছে। তাহার অপর পুক্র াজ্ভাঞগগ যে ইউরোপীয় 
195819, র শাসনকর্তা ছিলেন তাহ! এ দেশের রাজধানী বি ৮৪- 

(৪) ০:০৭ এর নাম হইতে প্রকাশ পাইতেছে, এবং অপ্পর 
পুজ্র বল্ল যে [১৬০ ১৪%র পূর্ববপারের দেশের শাসন- 

কর্তা ছিলেন তাহ! এ দেশের লোকের “কোরেধ” এই নাম হইতে 

প্রকাশ পাইতেছে। অষ্ঠিয়ার এ নাম ( বৈবন্বতীয় ) তাহারই 
নিজ নাম হইতে হইয়াছে। উহার অপর নাম “মানব” দ্বীপ 

অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর দ্বীপ । এ স্থানে তিনি প্রতিষ্ঠান (ড1670709) 

নগর স্থাপন করিয়া তীছার কন্যা স্সল্যেন্লা ঝা স্যালসাপ! 

(1397018) কে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পশ্চিম. ও মধ্য 

ইউরোপের শাসনকক্রী করেন। গ্রীসের পণ্ডিত দিগের কথায় 
বোঝা যায় তিনি ক্রীটে একটি রাজধানী স্থাপন করিয়া গ্রীস ও 



( ৩৮০ ) 

ইউরোপের দক্ষিণের আরও কোন কোন দেশ ও নিকটবর্তী দ্বীপ 
সমুহ শাসন করিতেন। দ্রবিড় দেশ ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য 

দেশ সমূহ তাহার পিতৃরাজ্য। পুণ্,বদ্ধন বা মালদহ জেলার 

গৌড় (পুর ) তাহার সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল । অযোধ্যাও তাহার 

একটি রাজধানী । ইজিপ্টের 1970])))9 (মানবী) ও 7301)8868 

€বিবন্থতী ) এবং বাবিলনিয়ার [0৮--090)) তাহারই স্মৃতি 

রক্ষা করিতেছে । 

স্রাট হুল্ষানুু তাহার পিতার অধিকৃত তিন মহা 

দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং তীহার পরই তাহার ভ্রাতা 

না্দান্লেলিঙ্টেল পৌত্র অন্বল্ীন্ন তাহার বিস্তৃত রাজা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপরোক্ত তিন রাজা যে বাবিলনিয়ার 

সম্রাট ছিলেন তাহা বাঁবিলনিয়ার ইতিহাসেই পাওয়া যায়। 

" সা অন্বন্লীন্ বলেন তিনি ব্টী ([56০:) সরন্বতী 
ব1| দেবসেন! অর্থাৎ দানবহা ( 7)৯1007)০)% নদীর জ্রোতের 

* *[)9০0০৩৮--উত্তর বঙ্গের "স্কন্দের' নদীরূপিনী সহ্চরী (শক্তি) 

কৌমারী বা কুমারী (দক্ষিণ বঙ্গের “কুমার” ) ইউরোপে গিয়া ঘালস্বন্দ 

€ বালকান ) এর সহচরীরূপে নাম পাইয়াছিলেন যণ্ভী (1১167) সরম্বতী 
ব৷ দেবসেনা-__দ্ানবন্! ]1)9109০, আর এখনও তিনি তাহার ইউরোপীয় 

নামেই বঙ্গের ঘরে ঘরে পুজিতা। হইতেছেন। ্ষঠী* পুজ1 বঙ্গ দেশের 
0901৮51851 /015)80, ইউরোপ যে বজদেশের সম কর্তৃক বিজিত 

হুইয়। “বৃহৃতুম বঙ্গ” যা “্বুহত্ধম আর্ধ্যাবর্তের” অংশ হইয়াছিল ইহা অপেক্ষ! 

তাহার উতরষ্টতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে। ইউরোপ-_1)97০৪ 



( ৩৬৯ ) 

বিপরীতদিকে মরু * প্রদেশে বা মরুভূমিতে অর্থাৎ 11018518 
তে অশ্বমেধযজ্ভ' করিয়াছিলেন! তিনি সপ্তদ্বীপপতি অর্থাৎ 

সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। 
ইন্ছ্াকুর বংশধর স্ও্সাই মাক্কাতি! বলেন তিনি আট- 

লা্টিক মহাসাগর হইতে প্রশাস্তমহাসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমির 

অধীশ্বর ছিলেন। তাহার রাজ্যের সীমান্তে যে যে দেশের 

লোক আচার্রষ্ট হইয়াছিল সেই সব দেশের নামের মধ্যে 
পশ্চিমে 1718000101% (পুলিন্দ) 10810801% € রামঠ ), 

06906 ( যবন ), 73871)? ( বর্বর), উত্তরে 11077650108 

(তুষার ) এবং পূর্বে 01)108. € চীন ) ও 0%007)0018 

( কাশ্োজ ) এর নাম পাওয়া যায়। ঝর্েদের কথায় পাওয়া 

যায় 7107009 এর 1)8০1% প্রভৃতি দেশে যে সব আচার ভ্রষ্ট 
লোক ( দস্থ্য )__মান্ধাতার বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল তাহাদিগকে" 

তিনি খুব কড়া শাসন করিয়াছিলেন। ইউরোপের ভাষা সমুহে 

1118008,691 “11001)167৮ ( “অবশ্যপালনীয় আদেশ” ) এই 

কথা এখনও ইউরোপে মান্ধাতার কড়া শাসনের স্মৃতি জাগাইয়া 

রাখিতেছে। 

নদীর তীরের প্রধান দেবতা 11556 (ষষ্ঠী )র পুজার লুপ্ত ইতিছাল ও এঁ 
নামের গুপ্ত বযুৎপত্তি বঙ্গদেশ হইতে পাইবে এবং বঙ্গদেশ তাহার হ্বন্দশক্তির 

“ষষ্ঠী এই সংখ্যামূলক নাঙ্গের ইতিহাস ইউরোপ হইতে পাইবে । 
* এস্থলে মরু অর্থ পর্বত । 11018512 প্রকৃতই পর্বত পরিবেষিত 

দেশ। 



( ৩৯ ) 

মান্ধাতার বংশধর, চন্দ্র বংশীয় পুক্দ ব্বা্ত্ * সমসাময়িক, 

বাহ্ছল্র পুক্র স্আ্রাই সগল্পস বলেন তিনি অশ্বমেধ যত 

করিয়া সমগ্র পৃথিবীর অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহারা 

তাহার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়। তাহাকে রাজ্যচ্যুত 

করার অপরাধে সগর কর্তৃক দণ্চিত হইয়াছিল তাহাদের দেশের 

নামের মধ্যে 915969 ( যবন ) ও 08%201)0018%, ( কান্যেজ ) এর 

নাম পাওয়া যায়। 

সভ্সাউ স্বুহিন্টিল্স বলেন পশ্চিমে দ্বারপালের দেশ (1)০- 
৮67) অর্থাৎ 111870 এবং পশ্চিম প্রান্তের অন্যান্য দেশ অর্থাৎ 

1717008,870010 ও 120115885 (প্রতীচ্যা$), [৪1০ দিগের দেশ 

(দিব্যকট), 06711১80 (গ্রামণীয়া2), ২৮৪০.) (উত্তর জ্যোতিষ), 
719] ( পশ্চম মালব | /, (9799৫6 (যবন), 1300 (বর্বর), 

* চন্সবংশীয় পুরূরব”_ ইহার পুত্র | আস্ু বৈবন্বত মন্থুর ৫* নম্বরের 

ংশধর বাহুর কন্তা বিধাহ করিয়াছিলেন । অতএব এই পুরূরবা বৈবন্বত 

মন্ুর দৌহিত্র পুরূরবা হইতে ভিন্ন । কোন কোনও পুরণকার চন্দ্রবংশের 

মহিম। বাঁড়াইবার জন্ত এই দই পুল্দল্র-বাক্কে এক্স করিয়াছেন, 
এবং 7159 সাহেবের বিষ্ণপুরাণে পুরূরবার বৈবাহিক প্্াক্ছ ব্র” 

নামের পরিবর্তে “লীনা? লেখা হইয়াছে । এই ছুই কারণে যে 

রাষ্টরবিপ্লবের ফলে চন্দ্রবংশের অভ্যুদয় হুইয়াঁছিল তাহার কথ! চাপ! পড়িয়াছে 

এবং ছিত্রান্ত্েধী 1২656810) ১০১০1 দের কৃপায় বৈবন্বত মন্থুর ১২০ 

নম্বরের রংশধর ব্রহচ্বতেলন্ল সমসামকিক, পুবূরবার ৫৬ নম্বরের বংশধর, 

সমগ্র বিশ্বনিজন্ী ুশিন্িল্েল্স উজ্জল ইতিহাস রাহগরস্ত 
শশধরের স্তায় উপকথার দলে মিশিয়া গিয়াছে। 



( ৩/*০ ) 

হইতে আরম্ভ করিয়! পূর্বেব 00108, (চীন ), 11500100718 

(উলৃত,--019$ ০1 700067) 1781)8), 388181160 151800 

( শাকল ), %])%) ( দর্শীহ্হ ), 08101)001% ( কামন্বোজ ) এবং 

8৮৪ ( কলিজ ) পর্য্যন্ত সকল দেশই তাহার করদ ছিল এবং 
810901)968701% র রাজা নপ্মজিিতু উত্তানম্যু শু (70851 

41000 1] 0008) এবং ইজিপ্টের [0 70577850র প্রবর্তক 

ল্রাুন্ি আতত্রলাস্ণ (4011১06৪) তাহার সামস্ত (88৪81) 

ছিলেন । 

লাউ আস্পোক্ বলেন- পশ্চিমে 7১5:90685 (পিটে- 
নিক) পর্বতের নিকটস্থ অপরান্তের দেশসমূহ ( 178008, 

১1081) ও [১070001), [72000018 বা 135৯1 (পুলিন্দ ), 

1১779817, ( বিশ্বরজি ) ও 130881%, ( নাভাগ ) হইতে আরম্ত 

করিয়া পূর্বেব 0%৮01)001% ( কান্বোজ ), ৮৮ ( কলিজক্*9 

এবং 07018, ( প্রাচী ) পর্যন্ত সমস্তই তাহার রাজোর মধ্যে 

ছিল এবং 37718, 117060018,17101705, [34196 এবং 05197৪ 

এর গ্রীক রাজা 80061001708, 47061001088 00772088, 

4১195811001 7১0016127 [1)1180610005 ও 1182%৪ তাহার 

সামজ্ত ( ৮৯৪৪৪) ) চিলেন। 

হভ্সাউ সম্মুজর গুঞ্ত বলেন পশ্চিমে 1001706 ও 181)070৩ 

7 *কলিঙ্গ"__অশোক যে “কলিঙ্গ” বিক্ষ্ করিয়াছিলেন তাহ! 

ষবদ্ধীপ। অশোক অন্তুশাসনে (1২. 5. 20111) ভারতবর্ষের কলিঙ্গের নাম 

“নাভ-পঃক্তি*-_ নাভিরদেশ, শ্রীমস্তাগবত যাহাঁকে “অজনাত” বলেন। 



(৩1৮০ ) 

নদীর তীরস্থ দেশ সমুহ ( আজ্ভনায়ন--আধ্যাণায়ন ) এবং 

[08819 (প্রার্ছুন-_প্রার্্যাণ ), 0900 ( যৌধেয় ), 

[১01870 ( কাক, 07800. ) হইতে পূর্বের ত্রিপুর! (সমতট ), 

শ্রীহষ্ট ( ডবাক ) এবং কামরূপ পধ্যন্ত সমগ্র দেশ তাহার রাজোর 

মধ্যে ছিল এবং পশ্চিম মালব অর্থাৎ 7১০7০ এর সম্্াটগণ 

(1101709, 00096810111)0 ] ) এবং “শাহানুশাহী” অর্থাৎ 

7১০]৭1৪,র সম্রাট. (391) 11) তাহার বশ্যতা স্বীকার করিতেন 

এবং মদ্র ( 9101015), মুরুণ্ড (110078), ও “দৈবপুত্রাঃ” 

(1870875) ও তাহার অধীনে ছিল। ৃঁ 

সত্রাউ.এর্স্সপাজ্দ বলেলন পূর্বের 09109 18157708 
( কুরু ) ও 1087 ( যছু ) হইতে পশ্চিমে 100 ( পশ্চিম 

অবস্তি) এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও দ্বীপ সমূহ ( কীর*-_ 

পর কর্পট ), টব 5701018, ( মদ্র ) 700. 011)6]1 980৮06710 

0০987717165 (যবন শ') পর্যান্ত সমগ্র দেশ তীহার বিশ্বব্যাপী 

সাআ্াজ্যের মধ্যে ছিল এবং রোমের অধিপতিগণ (00708657(81)6 

* কীর--কীর কথাও কর্পট কথার স্তায্স বিক্ষেপার্থক-ক্ধাতু হইতে 

হইয়াছে । উহার অর্থও হীপ। সংস্কত কীর ও কর্পট, পাশী সাহিত্যের 

কীরমাণ্ ও মিশরের ইতিহাসের 76110 একার্থবোধক | এ সব কথারই 

অর্থ প্বীপসহ ইউরোপ*। 

+ যবন-_:/15%:81057 ও তৎপয়বন্তী ষবন (অর্থাৎ গ্রীক) নৃপতিগণের 
অধিকৃত দেশ সকল প্যবন দেশ" । 11001 বা 977905% গণ সেই সব 

দেশ জয় করিয়া বল লুল্ল”” নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 



(৩০ ) 

ভা, [190৪, 11001018008 [ ) এবং ষবনরাজগণ (11101) 

4] 1881)10, 4] 70107 ) তাহার বশ্বৃত। স্বীকার করিতেন। 

হনওসআউ তনবপ্াাতল জ্লন্ন--উত্তরে হিমালয়,এল বর্জজ, 

ককেশস, 08717500710) ও 2012860718৮ পর্বত এবং দক্ষিণে 

বিজ্ব7, 1001) 180, 1১17009, 4. ৮7)01106 ও 096,৮68 পর্ববত, 

পূর্বের প্রশান্ত মহাসাগর ও পশ্চিমে আটলাপ্টিক মহাসাগর 
ইহার মধ্যস্থ সমগ্র ভূমিভাগ তাহার অধীন ছিল এবং 1180103 

পর্ববতের নিকটস্থ 3818961। গণ ( তরিক ), 089] গৌড় )এর 

অধিপতিগণ (0)81061050176, [50005 0076 [১1008,1507818 17) 

ও [01709 ( মালব )এর অধিপতিগণ (14০০ ৮, 811017450] 

1], 10)60001১1185, 1110))89] 111) তাহার বশ্যুতা স্বীকার 

করিতেন এবং দক্ষিণ পুর্বব রুশিয়ার অধিবাসী 0058801গেণ 

(খশ ), 7710815 (ভূণ ) ও 0108 (কুলিক ) গণ তীহাপ" 

অধীন ছিল। তিনি ধন্ম দ্বেষী ১১৮6০91) রাজা (&1 81 

101) ) কে যুদ্ধে পরাজয় করিয়৷ তীহার ৪০টি ছুর্গ নষ্ট করিয়। 

ছিলেন, এবং 08%10)00001%, ( কান্বোজ ), ৯০৯ ( কলিঙ্গ ) ও 

3/17)867% ( পুর্ব বরেন্দ্র ) তাহার অধীনে ছিল। 

&195207051 ও 1081195 এর ছ্বিথিজয়ের কাহিনীতে এতদিন 

কান ঝালাপালা হইতেছিল এখন বৈবস্বত মনু ও ইন্ছাকু, অন্বরীষ 
ও মান্ধাতা, সগর ও যুধিষ্ঠির, অশোক ও সমুদ্রগুপ্ত, ধন্মপাল ও 

দেবপালের দিথিজয়ের কল্লিত কাহিনীই ন৷ হয় বাঙগ।লি স্থ্ধীব্্ 

কিছুদিন আলোচনা করুন। খোঁস খবরের বুটাওতো৷ ভাল। 

৫ 
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ইন্দু স্থানের এই সব সম্রাট, যে রাজোর অধিকারী ছিলেন বলিয়! 

প্রকাশ করেন তাহার তুলনায় 1607067 ও 1)81585 এর 

রাজ্য তো সাগরের তুলনায় পুকুর । আর গ্রীক ভাষায় লিখিত 
/165%11067 এর দিথিজয় কাহিনী যদি কাল্পনিক বলিয়া সন্দেহ 

করিবার কারণ ন1 থাকে, তবে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ইন্দুশ্থানের 

সআ'ট গণের দিগ্বিজ্তয় কাহিনী ই বা বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে, 

কাল্পনিক বলিয়' সাব্যস্ত হইবে কেন? 

৩৩। পুর্ববদিকে ও পশ্চিমদিকে আধ্যা নদীর বে পাঁচটা 
করিয়া শাখ! বঙ্গদেশকে পঞ্চাল নাম দিয়াছিল তাহাদের বিবরণ 

নিন্ম সমলিবিষ্ট হইল । বঙ্গদেশ ও/পঞ্চালদেশ যে অভিন্ন সে 

বিষয়ের প্রমাণ পরিশিষ্টে পাইবেন । 
পুর্বব-. 

(১) তিস্তা করতোয়৷ বা বামাগৌড়ী-ইহ|রই পারে বগুড়া 

নগর অবস্থিত । 

(২) আলাই (আধ্যা) ব৷ বাঙ্গালি--রঙ্গপুর ও বগুড়।জেল!| 

(৩) গুড়িমালি বা গৌরী অধধ্যা-- ময়মনসিংহ জেল!। 
ইহার পারে গৌরীপুর অবস্থিত । 

(8) মগুড়া--মধ্যম! গৌরী-_ময়মনলিংহ জেল! । 

(৫) গোড়! উত্রা-_উত্তরা গৌরী-_ময়মনসিংহ জেল|। 
শ্চিম-_ 

(১) মভানন্দা বা আরিয়! ( আধ্ধ্য। )-ইহার পারে ম।লদহ 

জেলার আরিয়ংডাঙ্গা অবস্থিত। 
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(২) বালেশ্বরী-_পুিয়া জেল! । বরিশাল জেলার পিরোজ 
পুর সবডিভিসনে ইহার নাম বালেশ্বর হইয়া গিয়াছে । মানচিত্রের 

প্রতি মনোষেগে করিলে পাইবেন একই “জয়া” নদীর পারে 
দিনাজপুর জেলার “জয়গঞ্জ”, রাজশাহী জেলার প্জয়াপিন্কু'” 
( জিয়াসিন্ধু ) পরগণ| ও ২৪ পরগণার “জয়নগর” অবশ্থিত ছিল 

এবং উহ! ত্রিল্রোতা বা “রঙ্গিত৮ নদীর শাখ! এই হেতৃতে নদীয়া 
জেলায় উহার নাম হইয়াছিল “জলঙ্গি”__ণ্জয়া রহিত৮। এই জয়া 

নদী এবং বালেশ্বরী নদীর মধ্যস্থিত দেশের পুর্ববনাম ছিল 

“জয়েশ্বপী” বা জয়েশ্বর-_-“জশর” ; সম্রাট প্রতাপাদিত্যের পিতা 

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে উহার নাম হয় “যশোহর” । 

(৩) গন্ধেশ্বরী আধ্যা বা গোন্ধরাইল-_দ্রিনাজপুর জেলা । 

সআট রামপালদেবের সময়ে এই নদী রামাবতী বা গৌড়পুরের 

ভিতর দিয়! প্রবাহিত হইত। তাহার পুত্র মদনপালদেবের' 

সময়ে এ নদীর ভিতর দিয় গঙ্গার অআোত চলিয়! যাওয়ায় রামা- 

বতীর “অমিত অপচিতি” ঘটিয়াছিল। গৌড়পুরের অন্তর্গত 
নরেন্দ্রপুরের নিকটে উহার বর্তমান নাম গোদ্ধরাইল বিল। 

(8) মধালি বা মালিকা-_মালদহ জেলা। ইহার কথ! 

গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে বল! হইয়াছে। 

(৫) বুলাই-_বা-আল্যা--বাম। আর্ধ্য। | রাজশাহী জেলায় 

ইহার নাম বাল্লাই বা বারলই। ইহার এককালে নামান্তর ছিল 

“ন্হ্মপা”এবং তাহ। হইতে 13 01 1361088)এর নাম হইয়াছিল 

“রামণ সাগর” আর সেইজন্য আরাকানের নাম হুইয়াছিল “রামণ 
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দেশ” এবং মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণের অন্তরীপের নাম হইয়াছিল 

প্রামণ অন্তরীপ”। 

৩৪। এই গ্রস্থে ঝণ্থেদের সুক্ত সমূছের যে সমস্ত অন্রবাদ 

দেওয়া হইয়াছে তাহার সকলই পরলো কগত শ্রদ্ধেয় মনীষী রমেশ 

চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সানুবাদ খগ্গেদসংহিতা ₹ইতে গৃহীত। যে 

স্থানে আমি নুর্তন অর্থ করিতে" চাই সেইস্থানে দত্ত মহাশয়ের 

অন্মবাদের নীচে লাইন টানিয়। আমার অনুবাদ লিখিয়া দিয়াছি। 

ষে স্থানে সংক্ষেপ করিবার জন্য কেবল আমার অনুবাদ দিয়াছি 

সেই স্থানে 13; এই অক্ষর সংযোগ কারয়াছি। দত্ত মহাশয় 

খগেদের বঙ্গানুবাদ করিয়া যে বাঙ্গালি কি উপকার করিয়াছেন 

তাহ! বলিয়। শেষ করা যায় ন!। 

' ঢাকা 

২-শে শ্রাবণ 

দবাপরার্ধ বা বরাহুকলে বিনয়াবনত--- 

বিশ্বস্ষ্ট্যব্ৰ গ্রন্থকার 
(017১৯6107০1 0১5 জ0110, &16য500118) 

৭৪২৭ 
১৩ই আগষ্ট ১৯২৬ 



বাঙ্গালি নামের ঘর্ঘ বি? 

দ্বিতীয় খণ্ড। 

গুছ ওনহ্াম্শ | 

বাঙ্গালি কোন জাতীয়? 
বঙ্গদেশের জন্মের পুর্ব্বে বাঙ্গালি কোথায় ছিল ? 

১। ফিজিদ্বীপ হইতে বাঙ্গালি এ দেশে আসিয়াছে এ মতটা 

বড়ই আধুনিক ; আর ইহা! বাঁলিক।মনস্তাত্বেরঞ্*চ উপরে নির্ভর করে। 

স্থৃতরাং এপম্বন্ধে ভাল করির! ভাবিবারণ” অবসর ঘটে নাই। আর 

একট! মত আছে-_বাঙ্গালির অধিকাংশ মঙ্গোলিয়া হইতে এদেশে 

আগিয়াছে। বিস্তৃত চীন সাআজ্যের উত্তরে বিস্তৃত গোবি-ম্রু- 

ভূমি, তাহার উত্তরে মঙ্গোলিয়া। এ স্থান হইতে কোন সময়ে 

কোন গলিপথ দিয়া বাঙ্গালিরা এদেশে আদিল তাহার কোন ও 

শী 3111 10501021109, 1 ১695 0097051061811018, 
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বিবরণ নাই। এটি অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ফেল! চিল, আমি 

বুড়ামানুষ খুঁজিয়া বাহির করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবন]। 

পূর্ব্বে নাকি একটা মত ছিল-_আরমেনিয়া হইতে বহুস্থানে সভ্যত! 

রপ্তানি হইয়াছে । সে মত এখন আর কেহ অবলম্বন করেন না। 

ইহার কথ! আর শুনিনা, স্থতরাং ইহার বিচার নিম্প্রয়োজন । প্রায় 

এক শতাব্দী যে মত চলিয়া আসিতেছে তাহ এই £-_-মধ্য আমি- 

যার আরাল ত্রদের পার্থ সিরদরিয়। ও আমুদরিয়ার নিকট কোনও 

স্থানে সভ্য মানুষের আদিম নিবাস ছিল ইহা! নাকি ইউরোপের ও 

ভারতবর্ষের ব্ছতাষ! পরীক্ষা করিয়! জানা গিয়াছে । এই সির- 

দরিয়ার লোকই নাকি ইউরোপে গিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে 

দুই চারিজন নাকি বাঙ্গালাদেশেও কোন ক্রমে আসিয়! পঁ্ছিয়া- 

চিল। এ মতট। পণ্ডিতগণের দপ্তরে, কলেজে, স্কুলে, পাঠশালায়, 

এন্সাইক্রোপিডিয়ায়, নবেলে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, এমন কি কবিতায় 

এতই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল যে মনে করিয়াছিলাম ইহার 

মৌরশী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে । কিন্তু গত তিন বশুসরের মধ্যে 

এই মতট! বিচার পূর্বক পরিত্যাগ করা হইয়াছে । একে তো 

আদালতের রীতিমত বিচারের রায় সময় মত আপীল না! করিলে 

উ্টায় না; আর আপীলের মালমসল্লাও আমার কাছে কিছু নাই। 

কি প্রমাণের উপর এতদ্দিন এইমত দাড়াইয়। ছিল তাহাই এ পধ্যন্ত 

আমি খুজিয়। পাই নাই। স্থুতরাং দুঃখের সহিত এঁ মতের আলো 

চনা.পরিত্যাগ করিতে হইল। এ মতের পরিবর্তে ষে মত গ্রন্থণ 

কর! হইয়াছে তাহ! এই ( 08101)0086 8180 ০01 [17018 
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দ্রষ্টব্য) £--ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত হাঙ্েরী (না আ15ঞা্য) 
এবং তন্নিকটবর্তী দেশ সমুহে সভ্য মানুষের আদিম বাসস্থান 
ছিল । তথা হইতে তাহার! ইউরোপের অন্যান্য স্থানে এবং 

আসিয়ার কোথাও কোথাও আসিয়াছে । বাঙ্গাল! দেশের কতক 

লোকও নাকি এ দেশ হইতে আপিয়াছে। আর এ হাঙ্গেরীর 

অধিবাসিগণই নাকি প্রকৃত আধ্য। এখন কথা হইতেছে আধ্য 

কথাটা লইয়াই সর্বব প্রথমে । আমি কথাটার একটা অর্থ 

বলিয়াছি--“আধ্যা অর্থাৎ মহানন্দা নদীর নিকট যাহার! বাস 

করে ।* আপনার বলিবেন “বাঙ্গালের মার ছুনিয়ার বার ! তুলিল 

এক মোটা লাঠি, দিল কশে এক ঘ।-_যুক্তিও নাই প্রমাণ ও নাই?। 

মাফ করিবেন, অমি বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে তলোয়ার ভাজিতেও 

প্রস্তুত। প্রথমে অপর পক্ষের যুক্তি বলিব, তারপর আমার 

উত্তর দ্িব। “আধ্য জাতির আদিম বাসস্থান ভারতবর্ষ নহে, কারণ 

অনেক দেশের আধ্োর ভাষ! মিলাইয়৷ দেখা গিয়াছে তাহার 

সকলেই ওকগাছ, বীচ গাছ ও উইলো! গাছের একই নাম জানে, 

অতএব তাহাদের আদিম নিবাস স্থানে এ তিন প্রকারের গাছ 

বি্ভমান ছিল । ভারতবর্ষে এরূপ কোন গাছ নাই। অতএব 

ভারতবর্ষ আর্ধাদের আদিম নিবাসভূমি নহে ।”৮ আমার কথা-_ 

উত্তর চীন মঙ্গোলিয় মাঞ্চুরিয়া কোরিয়! প্রভৃতি দেশের ৭টী বৌদ্ধ 

জাতি চীন দেশীয় বৃহৎ দেওয়ালের একই নাম জানে । ভারতবর্ষে 

কোন ও বৃহত দেওয়াল নাই, অতএব ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবের জম্ম হয় 

নাই । এই গেল পরমত নিরসন । এখন ম্বমত স্থাপন । 
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"আর্ধ্যদের ভাষা হইতে বোঝা যায় তাহাদের আদিম নিবাস 

স্থানে গোচারণের মাঠ ও শস্তক্ষেত্র প্রচুর পরিমাণে ছিল। হাঙ্গে 

রীতেও আছে । অতএব হাঙ্গেরী আধ্যদিগের আদিম নিবাস স্থান"? | 

ধরুন আমি চতুষ্পদ কথার অর্থ জানি না-_পরীক্ষা করিয়া দেখা 

গেল গরু ভেড়! প্রভৃতি যত জীবকে চতুষ্পদ ধলিয়! আমি জানি 

সকলেই দত দিয়! কামড়ায় ও একস্থান হইতে অপর স্ছানে 

যাইতে পারে । সাপও দাত দিয়। কামড়ায় ও একস্থান হইতে 

অপরস্থানে যাইতে পারে, অতএব প্রমাণ হইল সাপ চতুষ্পদ । 

আপনার! মনে করিবেন না! ইহা অপেক্ষা অধিকতর শাণিত তন্ত্র 

অপর পক্ষের আছে, আমি অকর্মাণ্য পৃরিত্যক্ত তলোয়ার তাহা,দর 
হাতে দিয়া বাজি জিতিয়া লইবাঁর চেষ্ট! করিতেছি । বাশুবিক 

তাহা নাই । আপনার এই বিষয়ের গ্রন্থাবলী বিশেষ মনোষে।গের 

সহিত পাঠ করিয়! দেখিবেন। 

€) অএসব গোলযোগের মুল কারণ হইতেছে সংভ্দা বা 

[)6ঠি)160 এর অভাব । আধ্য কাহাকে বলে তাহা প্রথমে 

শ্যির করিতে হইবে। চতুষ্পদ অর্থ কি তাহা না জানিলে সাপ 
চতুষ্পদ কিনা তাহ! স্থির করিব কিরূপে? আমি যে আধ্যের 

সংজ্ঞ| বা 1)৬01001) দিয়াছি-_-“মহানন্দা নদীর পারের লোক” 

তাহ! হঠাত গ্রহণ করিতে অপর পক্ষ বাধ্য নহেন। সুতরাং 
উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একট। সংজ্ঞা স্থির করিতে হইবে। 

আঙিয়। মাইনবের বোঘাজকোই নামক স্থানে একখানি প্রাচীন 

লিপি পাওয়া গিয়াছে । তাহাতে পমতানি” নামক এক জাতির 
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উল্লেখ পাওয়া ষায়। তাহার! ইন্দ্র, বরুণ ও নাসত্যয়ের পৃজ। 

করিত এনং তাহাদের ভাষা! খগ্বেদের সংস্কৃতের সহিত মিলে। 

এই ছুই কারণে তাহাদিগকে আধ্য স্থির করা হইয়াছে । এই 

প্রাচীন লিপির তারিখ খুঃ পৃঃ ১৪০০ অব্ব। এই জন্য এ 
তারিখের পুর্বে আপিয়া মাইনরে আধ্যের আবাস ছিল একথা 

স্থির হইয়াছে । যে ৪ দেবতার নাম বলিলাম তন্মধ্যে ইন্দ্রই 

সর্বপ্রধান। অতএব আধ্যের--অন্তত: আসিয়াখণ্ডের অধোর 

আমি সংজ্ঞ। করিতে চাই “ইন্দ্রপুজক সংস্কতভাষী ব্যক্তি” । 

ইহাতে বোধ হয় কাহারও আপান্ত হইবেন । 

৩। ভাগলপুর জেলায়, ব্রা মহলপার্বততিন্প এক 

অংশে একটি পাথরের টিলার গায়ে একটি সর্প অঙ্কিত আছে এবং 

সেইস্থানের লোকেরা বলে এ পর্বতের নাম সন্দন্ুপ্পর্ববভ্ 

এবং উহ। দ্বারা সমুদ্রমস্থন কর! হইয়াছিল । দেই জন্যই উহার গায়ে 

এ চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে । প1ইলাম একটি শিলালিপি, তাহাতে 

এই বোঝ! গেল এই পর্বরত বরাহকল্লের ষষ্ঠ মন্বন্তরে সমুদ্রের 

মধ্যে দণ্ডায়মান ছিল। এইকথা এ স্থানের লোকের! বিশাস 

করে। আমি অবশ্য সমগ্র রাজমহল পর্নবতের কথাই বলিতেছি, 

একটি টিলার কথা বলিতেছিন!। যে কোন মানচিত্রেই এই 

হমন্দজ্রলিক্লি2৮ দেখিতে পাইবেন। রাজমহল পর্বতের পুর্বব- 
দিকে, উহার তলদেশ পধ্যন্ত, অল্প কয়েক হাজার বশুসর পূর্বেই 
সমুদ্র ছিল একথ! ভূত্ত্ববিৎ ও অগ্তান্য সকলেই স্বীকার করেন 

এবং ইহাও স্বীকৃত যে রাজমহল পর্বতের পশ্চিমের দেশ গ্রণাইট 
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পাথরের, উহা কখনই সমুদ্রের নীচে ছিল না । কালিদাসের রঘু- 
বংশে, রঘুর দিগিজয়ের বর্ণনা উপলক্ষে, লিখিত আছে ক্ষীরোদসমু- 

দরের ঢেউ এককালে মন্দরপর্বতের গায়ে আলিয়৷ লাগিত। 

তবেই রাজমহল পর্ববতের পূর্ববদিকের সমুদ্রের একটি নামও 

পাইলাম। বিশ্বকোষ অভিপানে লিখিত আছে মন্দর পর্বতের 

একনাম *ইত্দ্রন্ষীতল”। কীলকথার অর্থ বাধ। আর উহা 

যেমন তেমন বাঁধ নয়--জলের বাঁধ, কারণ কীলাল অর্থ জল, 

যাহা! বাধের ভিতর থাকে । কীলালধি অর্থ সমুদ্র । মন্দরপর্ববত 

ঘে কীলালধির কীল তাহার একনাম পাইয়াছি ন্ষীল্পোচ্দ- 

শম্গুজ । তাহারই নামাস্তর তবে ইর্তবঙ্নস্মুজে । দেবতা-ইন্দের 

কোনরূপ বাধের কথা তো৷ আমি জানিন!। 

আচ্ছা মঘ কথার অর্থ অভিধানে দেখা যাক। মঘশব্দ 

পুজার্থক মহধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অতএব উহার অর্থ “পুজিত” 

“মহ” *বৃহত” | আরও পাইতেছি *“মঘঃ দ্বীপবিশেষঃ” ইতি 

মেদিনী। “ইন্দ্রঃ মঘবন্” ইত্যমরটাকায়াং রমানাথঃ শব্দসারশ্চ | 

ইন্দ্রের একনাম মঘবান্ঞ্* | এ ইন্দ্র কি তবে ইন্দ্র সমুদ্র? খুব সম্ভব । 

পাইয়াছি মহধাতুর অর্থ পুজা করা। সেই ধাতু হইতে কৃৎপ্রত্যয় 

করিয়া যে শব্দে ইন্দ্র বুঝায় তাহা মঘবন্ণ' । ইন্দ্রঃ মঘব! ইতি শব্দ- 
রত্বাবলী শব্দসারশ্চ। তাহার যষ্টীর একবচনে হয় মঘোনঃ । 

আরযে ইন্দ্র মঘবান্ % তাহার ষষ্টীর একবচনে হয় মঘবতঃ। 

তবেই তে কৃতুপ্রত্যয়ের ইন্দ্র মঘবন্ এবং তদ্ধিত প্রত্যয়ের ইন্দ্র 
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মঘবান্ পৃথক । শেষেরটি তবে সমুদ্র এবং তাহার দ্বীপের নামই 
তাবে মঘ। মঘ অর্থ “মহণ্ডঃ বা “বৃহ” ও হয়। রাজমহল পর্ববতের 

পুর্বেব কি তবে কোন বৃহ দ্বীপ ছিল? আর তাহারই নাম ছিল 

মঘত্বীপ? দেখ! যাকৃ! ইন্দ্র লইয়া ঘাটাঘাটি করিতেছি-_- 
অভিধান ভাল করিয়া দেখি না কেন? দেখা গেল ইন্দ্রের 

“সমুদ্রবিশেষঃ” এই অর্থ লেখে না, কিন্তু লেখে “ইন্দ্রঃ দ্বীপ 

বিশেষঃইতি শব্দসারঃ উপদ্বীপ বিশেষঃ” ইতি শব্মালা। তবেই 

হইতেছে ইন্দ্রদ্বীপঃ দ্বীপ-বিশেষঃ। অতএব প্রকারাস্তরে অভিধানে 

ইন্দ্র যে সমুদ্র তাহা পাইতেছি। কারণ ইন্দ্রদবীপঃ এটি যষ্ঠীতত- 
পুরুষলমাস ধরিলেই ইন্দ্র সমুদ্র হইলেন। আর আমি যেদেশে 

থাকিয়া কথা বলিতেছি সে দেশটার নাম প্বল্পেত্দ্র "অর্থাৎ 

“ক্র ইতর” 1 *্রহশু- ইত্দ্র "্বীপ" ॥ তবেই তো ষে 

বৃহৎ দ্বীপ খুজিতেছিলাম তাহা পাইয়াছি। রাজমহল পর্ববতের 

পূর্বব্িকে যে সমুদ্র ছিল তাহার নাম ইন্দ্রসমুত্র। এই সমুদ্রের 
দ্বীপের নাম ঈন্দ্র্ধাপ ( ষ্টীতৎপুরুষ )। উহা বৃহ দ্বীপ, এইজন্য 

মঘদীপ। ঠিক একারণে উহ! বরেন্দ্র । আর মঘনামক দ্বীপ 

বাহাতে আছে সেই সমুদ্রের নাম মঘখান্ অর্থাৎ ইন্দ্র। 

৪1 এ সমুদ্রের ইন্দ্র এই নাম রাখিয়াছিল কাহার! £ 

উহার নিকটে যাহারা বাস করিত। তবেই পাইতেছি যখন 

রাজমহল পর্ববতের পুর্বে সমুদ্র ছিল তখন ভাগলপুর জেলায় 

মনুষ্য বাস করিত এবং তাহারাই এ সমুদ্রের নাম ইন্দ্র” রাখিয়া- 

ছিল। ইন্দ্র কথাটি সংস্কৃত এবং ইহার অর্থ পরম এশ্বধ্যশালী । 
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অতএব সর্ব প্রথমেই উহা! দেবতার নাম হইয়/ছিল, পরে সমুদ্র 

কিম্বা অন্য পদার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । যখন ০সা্শ্রল্ল সন্ত 
হিম(লয়ের পাদদেশে উত্থিত হয়, তখন এ পর্য্যন্ত সমুদ্র ছিল। 
ভূতত্ববিৎ পঞ্চিতগণ বলেন খ্রীঃ পৃঃ ৫০০০ বশুসরের বকুপুর্বে 
সেমেশ্বর পর্ববত &% সমুদ্র হইতে উঠিয়।ছিল। তবেই পাঁইতেছি 
অন্ত হইতে ৭হাজার বশুসর পুর্বে ভাগলপুর জেলায় সংস্কৃতভাষী 

ইন্দ্রপূজজকের অর্থাৎ আর্ষোর বাসস্থান ছিল। আর্ষোর খৃষটপুর্ব 

১২০০ অন্দে হাঙ্গেরী হইতে আইসর কথ! একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। 

৫1 মনুদংহিতায় লিখিত আছে, আধ্যদিগের প্রাচীনতম 
নিবাসস্থান ব্রন্গাবশ্ত। | 

*স্রম্বত'দৃবদ্তেত। দেঁবনগ্যোর্বদন্ত রন্ | 
তং দেবণিন্মি তং দেশং ব্রন্গা €র্তং প্রচক্ষতে” ॥ 

সরম্বতী ও দূষৰবতী এই ডুই দেবনদীর মধ্যে যে দেবনির্মিত 
দেশ তাহাই ব্রর্মাবশু । এইমাত্র দেখিলাম খুঃ পুঃ ৫০০৫ 

বৎসরেরও পুর্ব ভাগলপু'রে আধ্যদের নিবাল ছিল। 

এ্রীলমম্ত্রে বঙ্ষেস্ণ শু পগ্গাব অধ্চগুহন জম্মু" 

ড্রেব্রু নীচে ছিলি । ইহা আমার কথ! নহে--ভূতন্ববিদ গণের 
কথা । অক্তএব্ ব্রঙ্গাবগ্ড বজ্জেশস্ণেও হে, 

পওান্বেশু নহে । হয় উচা ভাগলপুরে, নয়তো ভাগলপুর 

* শিবালিক ব1 16110 190, 
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হইতে কুমারিকা পর্যন্ত ষে প্রকাণ্ড গ্রাণইট পাথরের দেশ, 
তাহারই আর কোন স্থানে । হুগলী জেলায় একটি সরস্বতী 
নদী আছে। উহার উপরিভাগ নদীয়া! জেলায় তাগীরথীর পূর্বৰ 
পারে। উহার নাম কাগ.চ্ছেল্বী। আর বাগ দেবীরও উপরের ভাগ 
মুর্শিদাবদ ও সাঁওতাল পরগণায়। উনার নাম ব্রঙ্গাণী । তবেই খাটি 
একটা সরশ্বতী নদী পাইলাম। যিনি ব্রহ্মাণী তিনিই বাঞ্দেবী-_ 
তিনিই সরম্বতী। আবার দেখি উড়িষ্যায় আর একটি ব্রহ্ম।ণী 
নদী পাওয়া যাইতেছে। ইহার পারে একটি দক্রোন্দ- 

পন্লগন্পা পাইতেছি । দরন্দা কথাটি দৃশদ্বান কথার সহিত 
প্রায় মিলিয়া যায়। দৃশদ্বান সহজেই দৃহদ্বী-_দিরদ'।--দরন্দা 
হইতে পারে। দৃশতী নদীর তীরে দৃশদ্বান্ পরগণ! থাকারই কথ|। 
দুশদ্ধতী কথার মানে কি? প্রস্তরবতী। ব্রহ্গণী নদী একেবারে 
গ্াণাইট পাথরের উপরে । অতএব ইনি প্রস্তরবতী। অতঞরব 
সরন্বতী বা উত্তর ব্রহ্মাণী, এবং দৃশদ্বতী বা দক্ষিণ ব্রচ্মাণী পাওয়া 
গেল । এই দুই নদ্দীর মধ্য বসত স্থানের নাম ব্রহ্মা বর্ত হওয়ারও কারণ 
পাওয়া গেল। ব্রল্মানী নহ্ীন্রস্ত্েম্ আনবস্ভ বা 
জলেল্প ঘুর্ণাহ ভ্রক্মাবপ্ভ । এই ছুইটি নদী এবং ইহার 
মধ্যবর্তী দেশ গ্রাণাইট পাথরের উপরে, অতএব অতি প্রাচীন, 
অতএব নদী দুইটিকে দেবন্দী ও দেশটিকে দেবনির্্দিত * দেশ 
পপ | $ জ শপ শাশিশী শি শান ্ স্প্শীশিতি এ পে ৯৭ শ্ পাশিশীশি পদ পলা স্পা 

* এই ধণ্ডের দ্বতীয়্ প্রস্তাবে পাইবেন ইহ! ধাতাকর্তৃক নির্ষিত 

যজ্ঞদেশের একঅংশ অতএব দেবপিন্দিত দেশ। 



( ১* ) 

বলাতে কোন ক্ষতি হয় না, কারণ ইহার্দের আদি কেহ দেখে 

নাই। ব্রক্গাবর্তের নাম অর্থযুক্ত হইল, বর্ণনাও সাক 

হইল। 

৬। এ্কেম্তবিজ হিষ্টরি” নামক ইতিহাসে প্রাচীন ভারত- 
বর্ষের একটি মানচিত্র দেওয়! হইয়াছে। তাহাতে পঞ্জাবের নিকট 
শতদ্রে ও যমুনার মধ্যে ব্রন্ষাবর্ত দেখান হইয়াছে । কিন্তু এস্হানে 

দূশদ্বতী নামে কোন ন্দী নাই। যে সরস্বতী পাওয়। গিয়াছে 

তিনি পূর্বববাহিনী নহেন_দক্ষিণ ও পশ্চিম বাহিনী, 
অথচ আ্ীমস্তাগবতে লেখ আছে ব্রহ্ষাবর্তের সরস্বতী পূর্বব- 
বাহিনী ।& সীওতাল পরগণাঁর ত্রহ্ষাণীসরস্বতী ও খাটি পূর্বব- 

বাহিনী। 

মানচিত্রে দেখিবেন এই উত্তর ব্রল্জাণী বা সরস্বতী এবং 

দক্ষিণ ব্রদ্ধাণী বা দৃশন্বতীর মধ্যে বানভুঙম-মানবে)জুম্সি 
অবস্থিত। এখন খগবেদের ৩ মগুলের ২৩ সুক্ত ৪ঝক্ দেখুন ৫-_- 

“দুষঘত্যাং মানুষ আপরয়ায়াং 

সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি |” 
হে অগ্নি! দৃষদ্বতী, সরন্বতী ও আপয়ার পারে এই মান্নুহন- 

দেস্পে ভুমি ধনযুক্ত হইয়! জ্বলিতে থাক। সরস্বতী ও 
দৃষদ্বতীর মধ্যের দেশ মানচিত্রে পাই নান (১ ভুমি? 

শপ পপ পি পপ পপ পা পাপা পন ০ শশী ীশাঁশ্শিপীতি শি শষ রী 

**্পরীক্ষিগ্লাম রাজর্ধিঃ প্রাপ্ডঃ প্রাচীং সরগ্তীম্।* *গ্রাচীং পুর্বব- 
বাছিনীম্' ইতি শ্রীধরং (শ্রামন্তাগবত ১১৭৩৭ )। 
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খগবেদে পাই স্াান্নুক্ভ্ক্ষি । অতএব আমরা স্থাননির্ণয় বোধ 

হয় ঠিকই করিয়াছি। 

৭। পশিগুজন্ন কথাটি খগবেদে পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায় । 
ইহা যে দেশ বাচক তদ্দিষয়ে সায়ণাচাষ্্যের সন্দেহ থাকিতে পারে, 

কারণ তিনি ভূগোলের ধার ধারিতেন না; কিন্তু আপনাদের 
এবিষয়ে পন্দেহ রাখার অবসর নাই। 

“ইহি তিআ্রঃ পরাবত ইহি পংচজন। অতি। 
ধেন! ইন্দ্রাবচাকশৎ ॥৮ খগ্বেদ ৮/৩২২২ 

এই মন্ত্রের রমেশবাবু অনুবাদ করিয়াছেন “হে ইন্দ্র ! তুমি 

স্বৃতি অবগত হইয়া, তুমি দূরদেশ হইতে তিন ( দিকে ) আগমন 

কর, তুমি পঞ্চজনকে অতিক্রম করিয়া আগমন কর।” 

ইহার সহজ অর্থ এই $--খধি ষে দেশে ছিলেন তাহা বিশেষ 

ভাবে উল্লেখযোগ্য সঞ্ওিজম্ন দেশ নহে। তাই তিনি বলিতেছেন 

তুমি এ বিখ্যাত জনপদ অতিক্রম করিয়া আইস। অন্য তিন 

দিকের দেশও অতিক্রম করিয়া আইল । 

রমেশবাবু বলেন “পঞ্চজন ব। পঞ্চকুষ্টি শব্দের সায়ণ নানা- 

স্থানে নানারূপ অর্থ দিয়াছেন।” স্ৃৃতরাং সায়ণের পশ্চাদ্তী 
হইয়া] আমাদের কোন লাত নাই 1! এই খকের খধি মেধাতিথি 

কঞ্থগোত্রীয়, অতএব সপ্ুম মন্বম্তরের খষি। ইহার দেশ সম্ভবতঃ 

উত্তর ভারত। তবে পঞ্চজন দেশ কোথায়? আমি বলি 

গশথওক্কোডউ বা আমান (ক)ভ্ভঙ্ম। অবশ্য আমাকে প্রমাণ 
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দিতে হইবে। প্রমাণ__সর্ববপ্রথম--হ্মালন্ব (ভ্ভন্মি) অর্থই 

পঞ্চজন এই কথ! অভিধানে লেখে । 

মনুষ্য, মানুষঃ, মানবঃ, পঞ্চজনত ইত্যমরঃ। মন্ুঃ ইতি 

শবরত্বাবলী। 

অতএব যেটি মানুষ দেশ তাহাই পঞ্চজন । এই ান্নুষ্ম 

জেস্ণ সরস্বতী ও দুষদ্বতীর মধ্যে (৩ম২৩ সু।৪ খক্) 
পঞ্চকোট-_পঞ্চকুট ও তাহাই । জ্মান্ুস্ন নামক যে একটি 

দেশ আছে তাহা! খগবেদের ৭ম' ১৮সু।৯ধকেও প|ই। আর 

পঞ্চজন যে নিজেহ সরম্বতীর পারে তাহ| ৬ম/৬১ সু।১২ খকে 

পাই। উহার অনুবাদ এই 2-- 

“ভ্রিলোক ব্যাপিনী সপ্তাবয়বা পঞ্চজনের বদ্ধনকারিণী সরস্বতী 

যেন গ্রতিযুদ্ধে আবাহনযোগ্যা হয়েন।% 

মূলে পঞ্চজনস্থানে “পঞ্চজাতা?” আছে । উভয় কথার একই 

অর্থ । মুল খক্টি এই-- 

ত্রবধস্থ: সপ্তধাতুঃ পংচজাতা বধযন্তী । 
ব!জেবাজে হব ভূৎ ॥+ 

সরস্বতীই নদী, সরম্বতীই দেবী । অতএব পঞ্চজন কোথায় 

পাইলাম। উহা সরস্বতীর তীরে ও এ নদী ও দৃষদ্ধতীর মধ্যে 
মানুষ 'ব। মানবভূমি। 

৮। এ দেশই সগ্তসিন্ধু্লজেস্প। এ সপ্তসিদ্ধু সম্ভবতঃ 
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নিন্গলিখিত ৭টি নদী । ইহী'র! মিলিয়াই পঞ্চজনের সরম্বতীকে-_ 
মানভূমের সরস্বতীকে সপ্তাবয়বা করিয়াছেন 

(১) লল্পস্বভী। (২) দ্ুপ্পন্বতী (সাবিত্রী) 

(৩) ল্লা্ধা- ইনি বদ্ধমান জেলায় হরি (খরি) বিরহিতা হইয়া 

রা (পরিত্যক্ত) অতএব জলবিহীন! । ইইারই পারে রাট়েশ্বরীর 

মন্দির, বদ্ধমানের নিকট রাধানগর, হুগলি জেলার রাধানগর 

ইত্যার্দ। হরি এখন নাম বদলাইয় “খরি+ হইয়াছেন । কিন্ত 

কয়েকটি কুষ্ণচনগর কল্পত্রয়ের মনচোরাকে ধরাইয়া দিতেছে। 
দ্[মোদর অতবড় উদর লইয়া পালাইবেন কোথায় ? 

(৪) পমল্র।- বালিকা পদ্মা আর নাই। পরিত্যক্ত! রাধ৷ 
অর্থাৎ রাটার ন্যায় ইই(রও কেহ কোন চিহ্ন পায় না। ন্বিতীয়- 

পক্ষের প্রিয়া হ্রগৃহিণীর অত্যাচারে ইনি পিতৃকুলের পরিচয় 

পর্য্যন্ত দিতে পারিতেছেন না। ক্রমাগত পুর্ববাভিমুখে চলিয়]' 

চলিয়! বুঝাইয় দিতেছেন আমি পশ্চিমদেশের-_মানভূমের লোক । 

(৫) হল্রঙম্তিত1- হল্দি- মেদিনীপুর জেলায়। 

্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এই পাঁচ নাম করিয়াই বলেন, ইইারাই দেবাদি- 
দেবের পঁঁচশক্তি এবং ইহারাই স্ষ্টিকাধ্ে প্রথম নিযুক্ত হয়েন। 

নদী স্থষ্টি করেন না তো স্ন্টি করেন কে? পাঁচ নদী পাইলাম । 

আর দুইটি? ইন্দ্রাণী ও শক্র।ণী বা শক্রী। 

(৬) ইতজ্দ্রীণী-বদ্দমান জেলার নদী ছিলেন । ইন্দ্রাণী 

পরগণ! সকলেই চেনে । কবিকন্কন চন্ত্রীতে ইন্দ্রাণীর ঘাটের 

উল্লেখ কর্য়াছেন। 
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(৭) স্পত্রুলীননল্গী ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলায় আজিও 
বাঁচিয়। আছেন। ইহারাই সরস্বতীর ৭টী অবয়ব । তাই 

সরস্বতী সপ্তাবয়বা, ৭ ভগিনীর একজন । খগবেদে সরস্বতীর 

৭ ভাগের কথ! পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে । মানভূমে ব্রঙ্মা 
বিষণ মহেশ্বর ও ইন্দ্র একই দেবতার চারি প্রকার প্রকাশ 
ছিলেন। খগবেদ এই স্মৃতি মুছিতে চেষ্টা করিয়া পারে নাই । 
ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ ৭ম ৪০ সৃ।৬খকে পাইবেন। উহার 
রমেশ বাবুকৃত অনুবাদ এই £-- 

“সকলের বরণীয়া সরস্বতী ও দানদক্ষা দেব পত্বীগণ যে ধন 

আমাদিগকে দান করেন, হে দীপ্ডিযুক্ত পুয়। ! এই দানে বাধা 
দিওন।। ম্রখপ্রদ, গঙ্মনম্ীল চগগণ আমাদিগকে পালন 

করুন। সর্ববত্রগামী বায়ু বুষ্টির জল প্রদান করুন ।* এই সরস্বতী 

যে একাধারে নদী ও দেবপত্রী এবং তাহার সঙ্গিণী দেবপত্তীগণ ও 

যে তাহাই এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না। আর এই দেবপত্ী- 

গণ কাহারা তাহাও ইহার ঠিক পূর্বেবের খকেই পাওয়া 
যাইতেছে । রমেশবাবুর অনুবাদ এই (৭ম। ৪০ | ৫ খক্ ) £-- 

আসন্যচেন্বগঞ্শ যজ্ঞে হব্যদ্বার! প্রাপনীয়, অভ্ষ্তনবন্থী 
হিুগল্প শাখা আন্ষসা। রুদ্র রুদ্রীয় মহিমা! প্রদান 

করেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের হব্যযুক্ত গুহে আগমন 
কর।” তবেই পাইতেছি সর্ববযন্ঞেশ্বর হরি ( বিষু ) সৃষ্যমণ্ডল 
হইতে নামিয়া আবার নারায়ণ হইয়াছেন। অন্যান্য দেবগণ 

€ ব্রক্মা! মহেশ্বর প্রভৃতি ) তাহার শাখা স্বরপ। রুদ্র এখন আর 
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রৌদ্র প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, তিনি আবার স্সিগ্ধ (সুখ 
প্রদদ ) এবং গমনশীল যেমন ছিলেন তেমনি ক্ষীরোদসাগরের এক 

২₹শ ( উত্তর ভারত ) অধিকার করিয়! এ অংশের হল্সতনাগন্প 

নাম সার্থক করিয়াছেন। পচ্চভ্ননন_ন্বিতন” অজিও হল্পস্নাগন্জ, 

স্তাহা! হইতে বহির্গত নদ আজিও হল্ল্রস্াগন্ত্ ুক্পাসলাগল্স) 

স্ম্দ। ইন্দ্র, হর, হরি, ব্রহ্ম! সকলেই এ সাগরের এ গমনশীল 

বরুণের এক এক অংশ অধিকার করিয়! পূর্বের হ্যায় ইজ্দ্র- 

াগল্প (বল্পেত্র্র ছেস্ণ। হল্ল্িসাগক্র (হল্ভিক্েল- 
স্পুর্ববন্জ্ ) ও ব্রহ্ষসাগর (ক্রহ্মাণী নদীছয় যে সাগরে 

পড়িয়াছে ) অর্থাৎ সরম্বানের (খগবেদ ৭ম। ৯৫1 ৩) নাম 

সার্থক করিয়াছেন। স্যধাতু গমনার্থক, স্থৃতরাং ব্রহ্ষাণীদেবী 

বদি গমনশীলা আপোময়ী সরম্বতী হয়েন তবে ব্রহ্মাইবা! “স্থখপ্রদ 

গমনশীল আপোময় সরস্বান্ বা ব্রহ্মদাগর” না হইবেন কেন্*? 

তবেই পাইতেছি বংশীধারী ঠাকুরটী বাল্যকাল অতীত হইবার 

পুবেবই ইন্দ্রষ্ত নিষেধ করিয়! যে বিবাদ বাধাইয়! ছিলেন তাহা 

বশিষ্টের সময়ে, অন্ততঃ তাহার কোন কোন ষজমানের পক্ষে, প্রায় 
মিটিয়া আসিয়াছে । পুরাতন দেবতা হরি ( বিষু ) এখন পুনরায় 
দেবতাগণের মধ্যে বৃক্ষ, অন্যান্য দেবতারা তাহার শাখা । রুদ্র 

এখন মহিমাময় মহেশ্বর। সরস্বতীর সহিত হরদয়িতা, সাবিত্রী, 

রাধা, পল্মা এই দান দক্ষা দেবপত্বীগণ মিলিত! হইয়াছেন । পুরাতন 

দেবত। ব্রহ্মা, বিষ মহেশ্বরও তীহাদ্দের পঞ্চ শক্তি একত্র মিলিত 

হইয়া নৃতন দেবতা পুষা ও অশ্বিদ্ধয়ের সহিত বজ্ঞভাগ গ্রহণ 
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করিতেছেন। এই কথাই তবে খগবেদের শেষ সুক্তে লেখা 

আছে £-_- ্ 
“হে স্তবকর্তাগণ ! তোমর! মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ 

কর, তোমাদ্দিগের মন পরস্পর একমত হউক । 

অধুনাতন দেবতাগণ প্রাচীন দেবতাদ্দিগের সহিত একমত 

হইয়া যজ্জভাগ গ্রহণ করিতেছেন ।” 

“সং গচ্ছধবং সং বদধ্বং 

সং বে! মনাংস জানতাং। 

দেবা ভাগং যথা পুর্বে 
সংজানানা উপাসতে ॥৮-- ১ খগবেদ ১০।১৯১।২ 

বিবাদ যে ছিল- দেবতায় দেবতায় বিবাদ--স্তুতিকাদীতে 

স্ত্ুতিকারীতে বিবাদ--তাহাও এই খকে পাইতেছি; আর বিবাদ 

যে, মিটিয়াছে তাহাও পাইতেছি। বিবাদ না হইলে মিটিবে 

কি? আরু বিবাদ অনেক দিন মিটে নাই । এখনও তাহার স্মৃতি 

রহিয়াছে । তাই পুষাকে বলা হইতেছে হে অধুনাতন দেবত। পুরাতন 

দেবতার পত্রীগণ হরদয়িতা, রাধা, পল্স! প্রভৃতি নদারূপে যে ধন 

আমাদিগকে দান করেন এই দানে তুমি বাধা দিওনা । তাহাদের 
নাম বলিলে যদি রাগকর নাম নাই বলিলাম। 

এই বিবাদ্দের কথা আপনাদিগকে এত বিস্তার করিয়া বলিবার 

উদ্দেশ্য এই £-- দেখিতে পাইতেছেন মানভূমে ব্রন্ম। বিষুঃ মহেশ্বরের 
পুজ। ও ইন্দ্র পুজা এক সঙ্গে হইত। নদীগুলির নাম দেখিয়া 
ইহ। বুঝিতে বাকী থাকেনা। আর সেই মানভূম অঞ্চলে এখনও 
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সেই চারি দেবতার পুজ! এক জ্ানেই হয়। বঙ্গবাণীর দ্বিতীয় 
বর্ষের ( ১৩৩০ ) ভাত্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয়ের 
“ইন্দ্র পৃজা ও হরিশয়ন” নামক প্রবন্ধে দেখিবেন মানভূম অঞ্চলে 

এখনও ইন্দ্রপুজা নর্ভমান এবং ইন্দ্র ও হরি এক। তবে খগবেদে 

হরিনু নাম নাই কেন ? রাধা, পল্মার ( লক্গমীর ) নাম নাই কেন? 

হরের নাম নাই কেন? ইহার উত্তর---সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। 

ব্গদেশে ইন্দ্র পুজকের সহিত হরিহরের পুজকের বিবাদ হয়, 

তাই ইন্দ্রপুজকগণ বিবাদ করিয়া পঞ্জাবে যাইয়া স্তবমালা হইতে 

যথাসম্ভব ব্রশ্মা বিষ মহেশ্বরের স্তব বাদ দিয়া স্তবমালার নুতন 

ংস্করণ বাহির করেন তাহারই নাম হয় এগ. তলচ ; অথচ বেদ 

অর্থ যে ভ্রন্দাজ্ভীম্। সে ভ্্তানের লেশমাত্রও উহাতে নাই। 

তরঙ্গ যে ব্রঙ্গা, বিধুর, মহেশ্বরের অব্যক্ত অংশ। ব্যক্ত 

অংশই বদ পড়িল অবাক্ত অংশের আর ক! কথা? ইন্দ্র পুজক-* 

গণ পঞ্জাবে গেলে তাহাদের এক নূতন দেবত! দাড়াইলেন সূর্য্য 
একাই দ্বাদশাদিত্য _-একাধারে ব্র্গা! বিষু মহেশ্বর বরুণ ভগ পু 

অর্ধ্যমা ত্বষ্টা অংশ প্রভৃতি । অদ্ধ বয়সী দেবতা থাকিলেন ইন্দ্র 

ইনি ব্রাক্ম কল্পের দেবতা নহেন--পাদ্ম কল্পের দেবতা । মুল 

দেবতা হুইলেন ইন্দ্র ও সূর্য । আর সুষ্যের বিভাগ থাকিলেন 

পৃষা প্রভৃতি, কিন্তু এই পঞ্জাবের বাসাবাড়ীর ব্যবস্থা 

এই যে এখানে দেবপত্রীদিগের সহিত দেখ! সাক্ষাৎ নাই। 

পঞ্জাবের আদিত্যগণ শক্তিহীন। 
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বশিষ্টের কথার ভাবে বুঝা! যাইতেছে যে শুক্লা সরস্বতীর দেশ 

মানভূম হইতে ইন্দ্র পৃজকগণ আধ্যার দেশে অর্থাৎ ব্গদেশে 

গিয়াছিলেন। সেখান হইতে আধ্যনাম গ্রহণ করিয়া ঝগড়া করিয়। 

নীল সরম্বতীর দেশে অর্থাৎ পঞ্রীবে চলিয়া যান। সিন্ধুনদীর 

“নীলনদী' অর্থাৎ নীল সরশ্বতী এই নাম ( নীলাব) ফিরিস্তার 

ইতিহাসে পা ওয়া যায়। পঞ্তাবে ভগ, পৃষ! প্রভৃতি নুতন দেবতার 

স্যপ্টি হয়। বিবাদ চলিতে থাকে । আর নীল সরম্বতীর দেশ 

হইতে নৃতন দেবতাগণ শুক্লা সরস্বতীর দেশে আসিয়া পৌছান । 

বশিষ্টের সময়ে নৃত্তন পুরাতনে বিবাদ মিটিয়া আসিতেছিল। 
বশিষ্ট মানডুমেরই খষি। তিনি স্ৃদাসের পুরোহিত । স্তুদাস 
মানভূমের রাজ! [ছলেন। যে সুক্তে আমরা পুষা ও দেবপত্রীগণকে 

, একত্র পাইতেছি তাহ বশিষ্ঠ মানভুমে, সরস্বতী তীরে, বদিয়াই 

বচন! করিয়া ছিলেন। তাহাতেই অন্য সকল দেবতাকে হরির 

€ বিষ্ণুর ) শাখা স্বরূপ বলা হইয়াছে । রাখালরাজ বাবু দেখা ইয়া- 

ছেন, বর্তমান সময়ে দেবতায় দেবতায় বিবাদ মান্ভূমে মোটেও 

নাই। গণেশ পুর্ব বঙ্গেরও রাজসাহী জেলার সপ্তম মন্বস্তরের 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক দেবতা । কিন্তু এখনও এ সবস্থানে ইন্দ্র 

গণেশের পায়ে মাথ। ঘষিতেছেন ক্ষ। মানভূমে ইন্দ্র পরম 

দেবতা হরির সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন। 
দেবতায় দেবতায় ও পুঞ্জকে পুজকে এই বিবাদ এবং তাহার 

আপোষ মীমাংস1 সংস্কৃত সাহিত্যের উপর এমন একটা প্রহেলিকা 
আনিয়াছে যে আধ্যের জন্মভূমি অনাধ্য দেশ বলিয়া প্রতিভাত 
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হইয়াছে, প্রথম 'ব! ব্রাঙ্গ কল্লে যে দেবত! পূজিত হুইতেন সেই 
পরম দেবতা হরি আধুনিক হইয়াছেন, আর তৃতীয় কল্পের সগ্ুম 

মন্বস্তরের নূতন আমদানী করা ভগ পুষা প্রভৃতি দেবতাগণ 
সর্ববাপেক্ষা প্রাচীন দেবতা! হইয়াছেন; আর এই খাটি অকৃত্রিম 

অবিমিশ্র মিথ্য। কথাগুলি আমরা গুনিতেছি, শুনাইতেছি, 

পড়িতেছি, পড়াইতেছি আর শিখিতেছি, শিখাইতেছি। এইরূপ 

আরও কতদিন চলিবে তাহার ঠিক কি ? তাই এ কথাটার বিস্তার 

করিতে হইয়াছে। 

৯। আন্ভ্ন্মঈই যে লপ্তলিন্ধুব দেশ-আ্মাশ্য 

জিগেন্ত্ প্রাচ্চীন নিবাজ্ভ্ভন্নিঃ নিন্রলিখিত মন্ত্র অপেক্ষা 

তাহার প্রকৃষ্টতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে। 

“যে। অগ্নি সপ্তমানুষঃ শ্রিতো। বিশ্বেধু সিংধুযু। 

তমাগন্ম ভ্রিপন্ত/ং মংধাতুদ স্যহংতমমগ্রিং 

যজ্ঞেষু পুর্বযং নভংতা মন্যকে সমে ॥” 

খথেদ ৮ম । ৩৯। ৮ 

যে আগ্রি সপ্তমানুষদেশে সমস্ত নদীতে আশ্রিত আমর! 

উহার নিকট গমন করি। তিনি তিনস্থান বিশিষ্ট, মান্ধাতার 

জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক দহ্্যহনন করিয়াছেন। তিনি সকলের 

প্রধান। অগ্নি সমস্ত শত্র হিংসা করুন । 
স্পা ৮ পাশা শপ পি শিপ শা ৮ দি টি টিকা শাস্তি পপ শা সপ প্যারা 

টিসি স্পা 

* *দেবেন্্র-মৌলি-মন্দার-ম করন্দ-কণারুণাঃ। 

বিদ্বং হরন্ত হ্রম্বচরণান্মুজরেণবঃ” ॥ 



( ২৭ ) 

রমেশ বাবুর অনুবাদে সপ্তমানুষ দেশের পরিবর্তে “সগ্ুমনুষ্য 

বিশিষ্ট” এই কথা আছে। অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই। 
রমেশ বাবু বলেন “মূলে সপ্তমানুষঃ আছে। অর্থ বোধ হয় 
সগুসিন্ধৃতীরস্থ প্রদেশের নিবাসীগণ। পরের কথাগুলি হইতে এই 

অর্থই আরও প্রতীয়মান হয়।” তবেই হইতেছে যাহাই সপ্তসিন্ধুর 

দেশ, তাহাই সপ্ত মান্ুআলেস্প_-সন্নবভভচ্নি। আর এই 

যে তিনস্থান বিশিষ্ট দেশ উত্তা কি? সপ্তসিন্ধুর দেশ সপ্তমানুষ, 

আর তিন সিন্ধুর দেশ ভ্তিপন্ত্য ইহাই কি অর্থ? ত্রিস্থান- 

বিশিষ্ট একথাটা বুঝিলাম না । সুচাগ্র স্থান ও স্থান একটা 
মহাদেশও স্থান। স্থতরাং তিনস্থন' বিশিষ্ট বলায় পরিচয় 

পাওয়া গেল না। কথাটা পঞ্জাবের প্রাকৃত আমার বোঝার 

কথ] নয়। সায়ণাচারধ্যও বোধ হয় নোঝেন নাই--নমোনম করিয়। 

' সারিয়াছেন। ন্তাই অনুবাদ ও পাইতেছি “ত্রিস্থান বিশিষ্ট” | 

প্রথম কথাটা “ত্র অর্থতিন। দ্বিতীয় কথাটা পস ধাতু হইতে 
নিষ্পন্ন। পসধাতুর অর্থ গ্রন্থন। ত্রিপস্ত্য অর্থ সম্ভবতঃ তিন 

গ্রন্থিযুক্ত । সপ্তমানুম সপ্তনদীর দেশ। ব্রিপস্তা তবে 

তিন নদীর ভিন গ্রন্থিযুক্ত দেশ । আমর! জান মান্ধা হা চক্রবর্তী 
ভিলেন, ত্রিভয় আধ্যা (তিঙলায়া ) অর্থা ত্রিধারাময়ী 

গৌরী বা ত্রিসোতার অধিকৃত সমস্ত দেশের অধিপতি হইয়! 

সম্রাট পদবী লাভ করিয়াছিলেন । খণ্ধেদে ও সেই কথাই নিশ্চয় 

বলা হইতেছে । আমাদের “মানুষদেশ” অর্থাৎ আদিষন্ুর দেশ 

এবং আধ্যাচক্র ধরিতে গোলষোগ হয় নাই বুঝিতে পারিতেছি। 



(২৯ ) 

ক্রমশঃ মামর1 পাইব,এই আধ্যাবর্ত ব। ত্রিপস্ত্যই আবার “বিবস্ব২» 

“গতন্তি” বা গন্তস্তিমান্,” “নাভুষ” “জ্যোতিষ” এবং “ত্বিষ” 
নামে অভিহিত হইতেছে এবং মানভূমের ও নাম “পঞ্চকুণ্ঠি” 
“মনু” “মানুষ “মানব, এপ্রত্বু ওক” ও “সপ্তসিন্ধু” পুনঃ 

পুনঃ পাইব। বঙ্গদেশের লোকগণ বঙ্গাঃ, অতএব মানবদেশের 

বা মানুষদে.শর লোকগণ মানবাঃ বা মানুষাঃ ইহ! বোধ হয় 

ব্যাকরণ সম্মত। 

১০। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী এই ছুই নদীর মধো মেদিনীপুর 
জেলা। এই জেলার এক অংশের নাম ব্রাহ্দ শভ্ভন্মি। 

ব্রক্গ।ণীর অপত্য, অথব৷ ব্রক্মণীর ইহা, অথবা ব্রহ্মাণী বা সরস্বতীর 

প্রকৃত পূজক বা পণ্ডিত, এই অর্থে ব্রহ্মাণী শব্দের উত্তর 
প্রত্যয় করিয়! ব্রাহ্মণ কথ! হইয়াছে ইহাই আমার বিশ্বাস্। 

ইহ! যদি ব্যাকরণ সম্মত হয়, তবে মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণ ভূমি নাম 

সার্থক। মেদিনীপুর বামুনঠাকুরের দেশ নহে, পুজাপাদ পপ্ডিত- 
দিগের দেশ--ব্রক্মাণী নামক দৃষ্টি কল্পকল্লান্তরের নদীর দেশ-_. 

মনুসংহিতার দেবনদী সরন্বতী দৃশদ্বতীর মধ্যস্থিত ব্রহ্গাবর্ত 
দেশ। ইহাতেও বুঝিতে হইবে আমাদের স্থাননিণয় ঠিক 
হইয়াছে । 

১১। অরীমস্তাগবত বলেন ব্রহ্মাবন্তই বরাহদেবের যুদ্ধক্ষেত্র * 
শাপপশপীপপসপিপস্জপ নিশান | পাপাশশাশাশশীশীটি ৩০ 

* “তমাযাস্তমতিপ্রেত্য ব্রহ্মা ত্তাহ্ প্রঙ্গাঃ পতিম্। 
গীতসংস্ততিবাদিত্রৈঃ প্রতুদায়ুঃ প্রহধিতাঃ ॥ 
হিল্সভীনামমগ্পুী সর্বন্পৎসমন্থি তা। 
হ্যপতন্ যত্র রোমাণি স্ব ডভ্ত স্যাজঁহ, বিধুস্ব তঃ ॥ 

শ্ীমস্ভাগবত ৩। ২২। ২৮-২৯ 
প্য্ঞন্ত যজ্ঞবরাহুস্ত” ইতি শ্র্ধরন্বামী। 



(২২ ) 

আর আমি যেস্থান দেখাইতেছি তাহার মধ্যেই শ্বক্পাহভ্ভচ্ন, 

বাল্লাহী লঙ্গী। 
বারাহী ( ষ্টেশন) গ্রাম এই নদীরই পারে। তবে স্থান 

নির্ণয়ে ভ্রমের আশঙ্কা আরও কমিয়া গেল। কঙ্পত্রয়পুজিত 

শ্যামত্ন্দর বংশী রাখিয়! এইস্থানে ভীষণ যোদ্ধবেশে দৈত্য- 

নিগ্রহের জন্য আবিভূতি হইয়াছিলেন। 'ল্পাহ' অর্থ 

শ্রে্উ যোদ্ধা? । “বর? শব্দের উত্তর আউপুর্ববক হন ধাতুর 
উত্তর ড প্রত্যয় করিয়া বরাহশব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইজিপ্টের এক 

অতি প্রাচীন রাজার নাম ছিল “আহ'। তিনি ইজিপ্টের 

এঁতিহাসিক যুগের দ্বিতীয় রাজা । ক্রাহার রাজত্বকাল খৃঃ পুঃ 
৩৫৬০ অন্দ। এ নাম বিশুদ্ধ সংস্কৃত তাহাও বুঝিতেছি, 

কারণ ইজিপ্টের ইতিহাসেই লেখে আহ (41)%) অর্থ 

'* বিপ]০৮ (আঘাতকারী ), 71169 ( যোদ্ধা )। এ রাজার 

“মাহ নাম এবং এ নামের “যোদ্ধা”, “আঘাতকারী” এইসব অর্থ 

ঈজ্তিপ্ট দেশের পাথরে লেখা আছে । পুজ্যপ!দ শান্সীমহাশয়ের 

ভাষায় ইহা 'পাথুরে প্রম?-__ফেলিয়! দ্বার উপায় নাই। 
মানুষ যদি আহ হইতে পারে, তবে দেবতার শ্রেন্ঠ আহ ৰা 

বরাহ হইতে ক্ষতি কি? ইজিপ্টের উক্ত রাজ! কোন নিকৃষ্ট 

জীব ছিলেন না। আর ব্রহ্গাবর্তের বরাহদেবকে যদি কোন 

যাত্রাওয়ালা কোন নিকৃষ্ট জীব বলিয়। বণনা করে তাহা শুনিয়।, 

আমি কাণে হাত দিব। যদ্দি কোন গ্রন্থের পাতায় এ কথ! 

লেখা থাকে তবে বুঝিব তাহ! যাত্রার পাল৷, দেত্যের কথা বা 



( ২৩ ) 

শত্রুপক্ষের জাল। শত্রু যে ছিল তাহা তে আপনারা 

দেখিয়াছেন_ _বুঝিব যে কোন কারণেই হউক উহা প্রক্ষিপ্ত। 

“অজ” কথার অর্থ পরব্রহ্ম- ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর। অজ” কথার 

একটা নিকৃষ্ট অর্থও আছে । তেমনি বরাহ কথারও একটা 

নিকৃষ্ট অর্থ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া-_যখন আমি বলিব 
আমার শ্রী, শ্রীবস ও কৌস্তভ লাঞ্কিত হরি বা শ্যামসুন্দরই 

অজ, তখন দি আমার কথার কেহ কুব্যাখ্যা করে সে আমার 

শত্রু, সে পাষণ্ড তাহার মুখ দেখিব না তা সে যতবড় পণ্ডিতই 

হউক না কেন। বরাহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন একথ! অতি 

সত্য । আমি বাঁচিয়া আছি একথ! যেমন সত্য, সূর্ধ্য চন্দ্র বর্তমান 

আছে একথা যেমন সতা, বরাহদেব আবিভূতি হইয়াছিলেন একথাও 

তেমনি সত্য । কারণ তাহার লীলার চিহ্ব আজিও স্পষ্টভাবে 

বর্রমান রহিয়াছে । আর তাহার আবির্ভাবের কালও নির্ণয় কর! 

যাইতে পারে এবং করা হইয়াছে । তখন প্রলয়ের অন্ধকার 
ঘিরিয়া আসিতেছিল, প্রচগুভূমিকম্পে শিশ্বসংসার ভাঙ্গিয়। 

যাইতেছিল, ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রাধাতের শব্দে কর্ণ বধির হইতেছিল ; 
আর তখন একদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূধর জলধি জলে ডুবিয়া 

যাইতেছিল, আর অপর দিকে বালুকা, কর্দম, কয়ল! সহ বিস্তীর্ণ 
ভূভাগ সকল সমুদ্রগর্ভ ও নদীগর্ভ হইতে উঠিতেছিল। সেই সময়ে 
বরাহদ্েবকে অন্য কেহ দেখিয়া! ছিল কিন! তাহ! আমি জানি না-- 

তক্ত তাহাকে দেখিয়াছিল-_-কোন ঘ্বণ্য পশুরূপে নহে, ত্রিভবনের 

মধ্যে শ্রেষ্ঠ “আহ” বা যোদ্ধরূপে ; আর সেই প্রাণের দেবতা, 



(২৪ ) 

কল্পত্রয়ের শ্য/মন্তরন্দর বংশীবাদনকে তখন প্রণ।ম করিয়াছিল এই 

বলিয়াঃ-_ 

“নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং। 

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ 

কিরাটিনং গ'দনং চক্রিণঞ্চ। 

তেজোরাশিং সর্ববতো দীপ্তিমন্তয্ ॥ 

পশ্যাম ত্বাং ছুনিরীক্ষ্যং সমস্তাদ্। 

দাপ্তানলার্বছ্যতিমপ্রমেয়মূ ॥৮ 

আর বলিয়াছিল, স্গ্রিস্থিতি প্রলয়কারী বরাহ হে একবার 

আমার ভাতি দূর কর। তোমাকে কোটা কোটা নমস্কার ! আমরাও 

বলি হে বরাওদেব! তোমাকে কোটি কোটা নমস্কার | সেই বরাত- 

. দেবের লীল। ভূমিই ব্রঙ্গাবর্ত । তাহাই আধাদিগের প্রাচীন নিবাস- 
ভূমি। সেই ভ্রহ্মাবণ্ড _সেই ন্বক্সাহজন্মি_ আপনারা পাউ- 
যাছেন। 

১২। শ্রীমদ্ডাগবত পুনঃ পুনঃ বলেন ব্রহ্গাবর্তেই প্রাতঃস্মরণীয় 
তক্ত প্রুবের পিতামহ আদিমনুর রাজধানী ছিল *্*। ছেলে বেল! 

হইতে যাহারা পুরাঁণ-পাঠ শোনেন, আর পুরাণ-পাঠ বলিতে 
ভাগবত পাঠ বোঝেন তাহাদের সহিত কথা কহিতেছি, অতএব 

কথায় কথায় ক্ন্ধ অধ্যায়ের বোঝ স্কন্ধে উঠাইবার প্রয়োজন 

দেখিনা । মনুর রাজ্য নিশ্চয়ই মানবড়মি | ইহাতে ব্যাকারণের 

ভ্রম নাই। মানবভভূমির লোক মানব । তাহার ব্রহ্মাবর্তের লোক, 



( ২৫ ) 

ছুই ব্রহ্মাণীর মধ্যে তাহাদের দেশ, অত এব তাহার! ব্রাহ্মণ । আমি 

বুড়ামানুষ এখন আর জাতি ভেদ মানিয়া চলিবার সময় নাই। এ 

দুই পৰিত্র দেশের-_মান (ব) ভূম অর্থাৎ মানবভূমির এবং মেদিনীপুর 

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভূমির__সমস্ত লোকদিগকে জাতি বিচার না করিয়া 

প্রণাম করিতেছি “মানবেভ্যে। নমঃ ব্রাহ্মণেভ্যেো। নম?” কারণ 

তাহাদের পূর্বব পুরুষরাই জগজ্জননী ব্রন্মা ণীর'ব্রহ্গাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতি- 

ভির্দে বৈঃ সদ। বন্দিতা” সরন্ব হার প্রাচীন পুজক, তাহারাই সরস্বতী 

দেবার স্ব পড়িতেন 2 

“মেধাস দেব:বদিতাখিলশাস্ত্রলার! ছুর্গাসি দুর্গভবলাগর 

নৌরসঙ্গ। স্রীঃকেটভারিহৃদফৈককৃতাধি বাসা” 
৯ *প্রজাপাতিজুতঃ সহরানমগুবিখ্যাতমঙ্গলঃ 

ওঠ যোইধিবসন্ শান্তি সপ্তার্ণবাংমহীম্ ॥ 

গরমদ্তাগবত ওয়স্কন্ধ- ২১ অধ্যায় ২৫ শ্লোক । ** 

সেই পরম দেবতার পুজকের বংশধর গণকে প্রণাম করিবনা তো 

কাহাকে প্রণাম কারব ! বাঁকুড়া, বীরভূম ও বদ্ধমানের লোকেরাও 

বাদ পড়িতেছেন না। তাহাদেরও সকলকেই জাতি বিচার ন৷ 

করিয়! প্রণাম করিতেছি 'ব্রান্মণেভো। নম$ঃ 'মানবেভ্যে। নম: । 

১৩। আবার একট! ব্যাকরণের কথা তুলি-_ ভয়ে ভয়ে। 

কারণ ব্যাকরণ সম্বদ্ধে আমি “চাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম 

সর্দার।” জাতি কথার ব্যাকরণ সম্মত প্রাথমিক অর্থ ০৮8০ বা বর্ণ, 

যেমন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কায়স্থ প্রভৃতি--একথাই আমি স্বীকার 

করি না। অভিধানে লেখা আছে--জন ধাতু ভাবে ক্তি- জাতি-_ 
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অর্থ__*প্রকার, জন্ম”__মানিয়া লইলাম। জন ভাবেক্তি-_অর্থ 

“বংশ*-_মানিতে পারিলাম না। বংশটা জন্মিবার ভাব বা! প্রকার 

নহে। লোকে সদ্বংশে জন্মে, অতএব এটি অধিকরণ বাচ্যে ক্তি 
প্রত্যয় । এখানে জাতি অর্থ 18101] 17) ছা1)101) 0106 19 19010, 

জন কর্তরি ক্তি-_অর্থ “ব্রাহ্মণাদি বণ, ঘটত্বাি'-_-মানিতে 

পারিলাম ন৷। লোক ব্রহ্ধাণাদিবর্ণে জন্মে; যেজন্মে সে যদি 

জাতি হয় তবে জাতিভেদ কেমনে হইল ? কে বৈশ্থা কে ক্ষত্রিয়, 

কোনটা ঘট, কোনটা পট, চিনিব কিরূপে ? এটিও অধিকরণ 

বাচ্যে ক্তি প্রত্যয়, এখানে জাতি অর্থ 089 0188৪ 11) চ))101) 

0708 29 1১01) ( 0 [18090 ). অভিধানকার একমাত্র অধিকরণ 

বাচোর পদ দেখাইয়াছেন-_ 

জন অধিকরণে ক্তি-_অর্থ “চুল্লী” যাহাতে অন্ন জন্মে । 

এই কষ্টকল্পনার পদভিন্ন আর অধিকরণ বাচ্যের পদ 

অভিধানকারগণ খুজিয়! প্রাপ্ত হয়েন নাই। আমি বলি “ইহাতে 

জাত”ইহাই জাতি কথার বৈশিষ্ট্য, অভএব জাতি কথা 

প্রত্থান এন প্রথন্ম অর্থ চেল্ণ-_জ্ল্মকুন্মি | 
উদ্দাহরণ লউন 

জাতীয় বিদ্যালয়-_ব্রাঙ্মণের বিষ্াালয় নহে ক্ষিয়ের বিদ্যালয় 

নহে, হিন্দুর বিদ্যালয় নহে, মুসলমানের বিদ্যালয় নহে--দেশীয় 

বিষ্ভালয়। 

জাতীয় পরিচ্ছদ অর্থ--নবৈশোর ব৷ কায়স্থের পরিচ্ছদ নহে, 

দেশীয় পরিচ্ছদ । 
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জাতীয় মহাসমিতি, জাতীয় ভাষা, জাতীয় ওঁষধালয়, জাতীয় 
বন্ত্রালয়, জাতীয় আচার ব্যবহার, ইহার কোন স্থানে বৈশ্য ব! 

কায়স্থের গন্ধও নাই-_জাতীয় অর্থ দেশীয় । 

ধন্মপালের তাত্রশাসনে আছে (গৌড় লেখমাল! ) “চট্ট 
জউজাতীস্ জ্য্টন্যগম্রঙ্ছ আহাম্হভুল্প লম্ণ 

প্রাম্মিক্ু প্রভ্ততি বিন্বস্্র বা বহাল্পী কতল০৮- এগুলি 
পদের নাম, যেমন জমানবিশ স্থমারনবিশ প্রভৃতি। ইহাদিগের 

ক্তাতি বিচারের প্রয়োজন নাই। কোন মহালের কন্মচারী জানিলেই 

হইল। “চট্ট ভট্রজাতীয় ক্ষেত্রকর সকল” ইহার্দিগেরও জাতি 

বিচারের প্রয়োজন দেখিনা । দেবপালের তাঅশাসনেও উপরোক্ত 

কণ্চারীদিগের উল্লেখ আছে--এইরূপে--“৫পাীড়ালব 
শস্পন্ুশ কুভিনন্ষ কর্পাউি লাঁউি চ্গোউজ্ভঞাউ 

সেবন্গচ্টীন্ন ইহার অর্থ বোধ হয় কেহ করিবেন না-* 

শৌড়বর্ণের চাকর, ম!'লব্বর্ণের চাকর, কর্ণাটবণ্ণের চাকর । এ স্থলে 

চাটভাট দেশের পধ্য!য়ে পড়িয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের কর্ম্মচারী- 

দিংগর উল্লেখ থাকাই প্রয়োজনীয়, তাই উভয় তাত্রশাসনে 

এইব্নূপ উল্লেখ করা হইয়াছে । জাতীয় অর্থ দেশীয়। আর 

ভোজবম্মীর বেলাব তাআঅশাসনে পাইবেন (ঢাকার ইতিহাস প্রথম 

ভাগ ৫৩৭ পৃষ্ঠা )। 
“চটুভট জাতীয়ান্ ব্রক্ষণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথাহন্মানয়তি”-_ 

অর্থ__চট্টভট জাতীয় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের লোক দিগকে 

যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন । শেষোক্ত স্থানে জাতি 
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কথার অর্থ দেশ ন! হইয়া আর কিছুই হইতে পারে না। চাট 

ভাটের দেশের অর্থাৎ দক্ষিণ বঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তের ব্রক্ষণ প্রভৃতির 

কথাই এখানে বুঝিতে হইবে। তবেই সংস্কৃত সাহিত্যে এবং 

বাল! পহিত্যে উভভয়ত্র জাতিকথার অর্থ দেশ পাইতেছেন, জন 

ধাতুর উত্তর অধিকরণ বাচো ক্তি প্রতায় হয় তাহাও অভিধানে 

পাইতেছেন, অথচ যাহাতে পৃথিবীর শতকরা একশত জন লোকই 
জন্মে, সেট! তাহাদের জাতি নহে, ইহাই অভিধানকারগণের মত। 

অভিধানকার জাঁতিশব্দের অর্থ দেশ লিখেন নাই ইহার অর্থ কি? 

অর্থ আছে । লোকে লোকের জাতি মারিবার শুথা এ “জাতিতে” 

অগ্ভাপি বন্ণমান। “জাতি অর্থ দেশ হইল" তাভা মারা চলে না। 

অতএব ব্যাকরণ সম্মত ক্তাতি, জাতি নহে, ত।হ। চুলোয় (চুল্লীতে ) 
গিয়াছে। 

১৪। প্রশ্ন উঠিয়াছিল বালগাল! দেশ জন্মিবার পুর্বে বাঙ্গালি 
ছিল কোথায়? এখন ইহার উত্তর সহজ হইয়া আসিয়াছে । 

বাঙ্গালি কি মানব জাতীয়? জবাব অবশ্য পাইব হাঁ। তবে 

বাঙ্গলি বঙগদেশ জন্মিবার পুর্বে মানব জাতিতে-মানবদেশে বা 

মানবের জন্মভূমিতে মানভুমে ছিল-- সেই দেশবাঁসীরাই মানব 
আর কেহ মানব নহে। বাঙ্গাল! দেশে কি ব্রাহ্মণ জাতীয় কেহ 

আছেন? হা আছেন। তবে তাহার এদেশে আসিবার পূর্বে 

ছিলেন ব্রাহ্মণের জাতিতে, ব্রাহ্মণের দেশে, ব্রন্মা বর্তে, ব্রক্ষণভূমে 

অর্থাৎ ছুই ব্রন্মাণী নদীর মধ্যে। এ ছুই নদী হইতেই তাহাদের 

ব্রাহ্মণ নাম হইয়াচিল। 
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আপনারা বলিবেন এ জাতি বিচার একটু অদ্ভুত হইল। 

ই। অদ্ভুত বটে-কিস্তু আমাকে সহজে হটাইতে পারিবেন 
ন|!। সাবেক প্রণালীর বিচার করা যাক্। ব্রাহ্মণ কে? 
নাদ্বিজ। দ্বিজকে? “জন্মন! জায়তে শুদ্রঃ সংস্কারাশড ছ্বিজ 
উচ্যতে” ॥ “কেবল জন্মমাত্র ধরিলে সকলেই শুদ্র, উপনয়ন 

ংস্কার হইয়া যখন তাহার ব্রহ্ম বা বেদপাঠ আরম্ত হয় তখন সে 
বেদের ভিতর পুনজ্জন্ম লাভ করে তখনই সে দ্বিজ, তখনই সে 

ব্রাহ্মণ, পুবেবি নহেশ-এই তো কথা? বেশ ধরুন একজন 

শু আছে--আমি কিন্তু শুদ্র কে তাহ জানি না; আমার 
নিকট এদেশের সকল লোকই আধ্া। নদীর তীর নিবাসী অতএব 

আধ্য--আব্যার-ছুর্গার পুজক অতএব আধ্য--অত এব আমার 

নমম্য-_- আধ্য কেন আধ্যের দাসানুদাস আমার নমস্য ; ধরুণ 

কেহ একজন প্রকৃত শুদ্র আছে, তাহাকে ন| বলিয়া কহিফাঁ 
আচারের নিকটলইয়। গিয়া! উপনয়ন সংস্কার দেওয়া গেল। সে 

বেদ বা ব্রন্ম পাঠ ও কিছু করিল। তবে কি সে সেই দণ্ডেই 

দ্বিজও ব্রক্ষণ হইল ? বোধ হয় ইহা কেহ স্বীকার করিবেন না। 

হবে তো স্বে জন্মাবধি স্চুভ্র ছি? হে ম্পুজ থাক্ি- 

স্রাই গেভন। তব দ্বিজের বা ব্রাঙ্গণের সংজ্ধ। বা 09117101010 

কি ?মামি তো উপরোক্ত সংজ্ঞ। ভিন্ন আর কোন সংজ্ঞা জানি না। 
এঁ সংজ্ঞার দ্বিজ কথার ব্যাখ্যা তো নিতান্ত লাঠি মার! ব্যাখ্য। 

উহ্বাতে যুক্তিতর্ক নাই বা খাটেনা। আর বেদ পড়লেই যদি 

ব্রাহ্মণ হয় তবে ক্ষাত্রিস্্্ হৈশ্যেন্স ও হেদ লল্েল্প 
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অন্িিক্কাকস আছে ভাহাল্পাও বেদ পাকি কল্ঞেন। 
ভব ভহাআান্ শ্রাম্াপ । তবে তে! চড়ার এপার ও ভাঙ্গে 

ওপার ও ভাঙ্গে থাকিবে কি? 

আমি এক পার রাখিবার চেষ্টা করিয়া দেখি। ব্রাক্ণ, 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দুইবার জন্মের কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখা। 

পাওয়া গেলনা । পক্ষী দ্বিজ। মায়ের পেট থেকে একবার 

ডিম থেকে একবার এই দুইবার জন্মিয়া পক্ষী দ্বিজ হয়। 

পর্বতগুলি দ্বিজ কারণ, শুনিয়াছি_-এখনও শুনি--উহার! জন্মিয়! 

জলের উপরে ছিল পরে সমুদ্রের তলে গিয়ািল আবার 

শ্ীভগবানের আদেশে জলের উপরে উঠ্ভিয়াঁছে । দস্ত দ্বিজ-_কারণ 

বাস্তবিকই দন্ত দুইবার জন্মায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বেশ্যতো এ তিন 

শ্রেণীর কোন শ্রেণীর মধ্যেই নহেন। তবে তাহার! ছ্বিজ 

হইলেন কিরূপে ? ্সভিধান দেখা যাক্। দ্বিজ কথার একটি 
প্রতি শব্দ ছ্বিজন্মন্-_যথা পুর্ববং তথা পরম্। মনুষ্য দ্বিজ যর্দি 

আকাশ কুস্থম হয় তবে মনুষ্য ছ্বিজন্মন্ “খ পুষ্প”--কেহ দেখে নাই। 

আর বেদের একলাইন পড়াইয়৷ ও গলায় পৈত দিয় যদি 

দ্বিজন্মন্ তেয়ারী করা যায় তবে কোন একট! বড় বিদ্কালয়ের 

কুসংস্কার বিরোধী অধ্যাপক পাঁচ মিনিটের মধ্যে অধ্ধসহত্র 

ঘ্িজন্মন্ তৈয়ার করিতে পারেন। ছেলে বেলায় একটি কথা 

শুনিয়াছিলাম ২00 0808 [90 0808৮ এও তাই । 78)0- 

206 107 0179 ০808৪ 1) 1৪ 17700 18০ 08086. এই 

সমস্যার পুরণ হইতেছে এই--এ অধ্যাপক মহাশয় গলায় পৈতা৷ 
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দেওয়াকে কুসংস্কার অথব! স্সংস্কার ভাবুন তাহাতে কিছু আসিয়া 

যায়না । দেখিতে হইবে এঁ অর্ধ সহল্ম বালকের মধ্যে-_-কয়জন 

ংস্কারার্থ। সেই কয়জনই পৈত গলায় দিবার এবং বেদ পাঠ 

করিবার অধিকারী অন্য কেহ নহে । গলায় পৈত৷ দেওয়া বা 

বেদপড়। সংস্কারাহ্ত্বের,কারণ নহে, লক্ষণ | উহ! দেখিয়। বোঝা যায় 

কে সংক্কারাহ ছিল এবং কে সংস্কারাহ্ নহে । এখন সংস্কারাহ্ত্বের 

কারণ খোজা যাক । ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিলেও সংস্কারাহ্ ক্ষত্রিয়ের 

বা বৈশ্বের ঘরে জন্মিলেও সংস্কারার্থ। তাহা হইলে 'এই তিন বর্ণের 

মধ্যে কোন সাধারণ বিশেষণ (৯6171700668 ) আছে যাহা! এই 

ত্রিবর্ণের বাহিরে অন্য কাহারও নাই । সেটি কি? দ্বিজ কথার 

আর একটি প্রতিশব্দ আছে-_সেটি “হ্বিজাত্তি”। এইবার 

ধরিয়াছি। লীহাল্স দুই জ্গাত্িি অন্পণীশু ছুই ছেস্ণ 

তিনিই ভিজাতি | পুর্বেবে মানভূম যাহাদ্দের দেশছিল এবং 
পরে আধ্যাতীরে ধাহাদের দেশ হইয়াছে তাহারাই দ্বিজাতি। 

তাহারাই সংস্কারার্থ। “জাতি' অর্থ ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য যদি 

ধরেন তবে ছ্বিজাতি এ পৃথিবীতে কেহ নাই। একব্যক্তি 

এক সময়ে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য হইতে পারেন না। বংশ ধরুন, 

একব্যক্তি এক সময়ে মুখোপাধ্যায় ও লাহিড়ী হইতে পারেন না। 

তবেই জাতি অর্থ দেশ বলিতেই হইবে নতুব। দ্বিজাতি ও “ছ্যুপ্রসুন” 

হইয়া দড়াইবে. খুজিয়! পাইবেন না। তবে জিজ্ঞাস! হইতে পারে 

দ্বি্জাতি কথাই যদ্দি খাটি কথা তবে দ্বিজকথাটা, যাহাকে আকাশ 

কুন্ুম বলা হইতেছে, তাহা সাহিত্যে এত প্রসার লাভ করিল 
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কিসে ? ইহার উত্তুর--জাতি মারিবার চেষ্টা এবং সেই চেষ্টাতে 

কেচো কে পঙ্কজ বলা। জাতি কথার অর্থ অধিকরণ বাচা 

ধরিলে দেশ আর ভাববাচ্য ধরিলেই জন্ম । কিন্তু দেশ এবং 

জন্ম এক নহে অথচ আমার দরকার আপনার জাতি রাখিব না। 

তাই দেশই” “জন্ম” হইয়া দাড়াইলেন । গরজ বড় বালাই | একট 

গল্প শুনিবেন ? একই কথার নান! অর্থ হয়--যেমন ভব অর্থ শিব 

আর ভব অর্থ সংসার। সিন্ধু অর্থ সাগর ; সিন্ধু অর্থ ন্দী। দীন 

অর্থ দরিদ্র; দীন অর্থ কাতর । শোনা গেল একব্যক্তি নাকি 

কীদিতেছে আর কভিতেছে “হরি ! তুমি দীনবন্ধু আমাকে ভবসিন্কু 

পার কর” । হরিবাবুর দয়ার শরীর, তিনি টাক! পয়সা লইয়! 
বাহির হইলেন, এ গরাবকে শিবসাগর জেলা পাব করিয়। দিবেন। 

কিন্তু এঞ্জেলার কোগাও এ দরিদ্রকে খুজিয়া পাওয়া গেলনা । 

মানুষের মধ্যে খুজিলেও দ্বিজন্মান পাওয়া যাইবে না। জাতি 

মারার চেষ্টাই এ বিভ্রাটের মূল কারণ । মামার জাতি আমার 

দেশ তাহাকে মারে কে ? এটা যে আমার মায়ের দেওয়! জিনিষ 

আবার মা স্বয়ং। আমার জাতি বিশ্ব পুজিত ত্রিধারাময়ী গৌরী- 
পরিবেষ্টিত গোরীপট--জগন্মাতার প্রতিমূর্তি । বুঝাইয়! বলিলে 
ভট্টাচাধ্য মহাশয় মামার তি মারিবেন না। আমার জাতির 

পুজা করিবেন। মা যে আমার দেশমাতৃকা মা আমার শস্- 

শ্যামলা স্তনভরনামিতাঙ্গী কলবিভবসিদ্ধিদায়িনী হৈমবতী 
হরগৃহিনী গৌরী। জাতি আমার মাসেই মায়ের কথাই 
অমরকবি গাহিয়! আকুল হইয়াছিলেন-__ 



( ৩৩ ) 

“দেবা আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ |, 

জাতি কথার বিকৃত অর্থ করিয়াই ১২ রাজপুতের ১৩ চুলা 

হইয়াছে আর ভাই ভাইয়ের গল। টিপিয়াধরিবার চেষ্টা করিতেছে । 

তবেই দাড়াইল ধাঁহারা মানভূম হইতে আয্যাতীরে আসিয়া 

বাস করিতে আরম্ভ করিলেন তাহারাই মানব, তাহারাই দ্বিজাতি 

তাহারাই ব্রাঙ্গণ, তাহারাই আধ্য, তীহারাই সংস্কারাহ এবং ঈশ্বর- 

নিশ্বসিত অনাদি অপৌর্ুষেয় কল্পত্রয় সম্মত যে বেদ ব! ব্রন্মবিস্তা 

(উপনিষদঃ) তাহার অধিকারী । তাহাদের মধ্যে সেই অধিকার বলে 

বেদপাঠে যিনি নিযুক্ত হইলেন তাহার ব্রাহ্মণত্বের দাবী সুদৃঢ় হইল। 
পুর্বেব উঠার দোহারা ভিত্তি ছিল এখন তেহারা ভিত্তি হইল। 

(১) তিনি ব্রল্মাবর্ত নিবাসীর--দুই ব্রহ্ষণী নদীর মধ্যে 

ধাহার জন্মভূমি তাহার--সম্তান অতএব ব্রাহ্মণ। তিনি গলায় 

পৈতা৷ জড়াইবার পুর্বেবও ব্রাহ্মণ । রি 

(২) ভিনি কল্পত্রয় পুজিতা ব্রন্মাণীর--সরস্মতীর-_ব্রহ্মময়ীর 

পুজকের সন্তান অতএব ব্রাহ্গণ। উপনয়ন সংস্কার হুইবার 

পূর্বেও ত্রাহ্মাণ। 
(৩) তিনি বেদ বা ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অধিগত করিয়! 

উপাধি পাইলেন ব্রাক্ষণ। এটি সোনায় সোহাগা, না দিলেও সোনা 

খা়ীই থাকিত। সেই বিশুদ্ধ স্বর্ণের মধ্যে-_সংস্কারাহ ব্রাহ্মণ- 

দিগের মধ্যে--অভিজাত বর্গের মধ্যে যিনি ব্রহ্ম বা বেদ লইয়াই 

আঙ্ভেন তিনি ব্রাঙ্গণই আছেন। যিনি বেদপাঠের অধিকার 

১০ 
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খাকাসত্বেও তাহ ছাড়িয়া তলোয়ার ধরিয়াছেন, তিনি মুখের 

কথায় ক্ষত্রিয় ; আর বেদপাঠ না করিয়া যিনি ক্রয়বিক্রয় কাধ্যে 

নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি বৈশ্য। এইরূপে নানা বর্ণের সৃষ্ট 
হইয়াছে। মুখের কথায় বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ ন! হইলেও দলিল 

দন্তাবেজে অর্থাৎ পু'থিতে তাহারা ব্রাক্গণ অর্থাশ দ্বিজাতিই 

আছেন-_তাহাদের জাতি কেহ মারিতে পারে নাই। আর এই 

দ্বিজাতিগণ আমার সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে প্রচ্ছন্নভাবে বসিয়। 

আছেন ; কেহ রায় মহাশয় কেহ মজুমদার মহাশয় কেহ চৌধুরী 
মহাশয় । তাহারা কোন জাতীয় তাহা উপাধি ধরিয়। বুঝিবার 

উপায় নাই। আবার কে কোন্ বৃত্তি লইয়। আছেন তাহা দেখিয়! 

একটা একটা কাল্পনিক “জাতি বা প্জন্মের” খপুষ্পের মধ্যে 
তাহাদিগকে ঠেলিয়া দেওয়া! হইতেছে । তাহাদের জাতি দুইটাই 

, এখনও সশরীরে বর্তমান । তাহাদের জাতির একটাও কোথায় ও 
যায় নাই। 61 9০1৮ করিয়া তাহারা উত্কৃষ্ট দলিল দেখাইয়া 

এখনও মোকদ্দম' ডিক্রী করিতে পারিবেন-_ শাস্ত্রের আইনে তমাদি 

নাই। তাহার! যে ছিজাতি ছিলেন সেই ছ্বিঙ্জাতিই আছেন এবং 

দ্বিজাতির সমস্ত অধিকারই তাহাদের আছে। সে সম্পত্তি হইতে 

তীহার! বেদখল হইয়া আছেন, দখল লইলেই হইল। তলোয়ার, 
ধরিলে ঝ ক্রুয় বিক্রয়ের কার্য করিলে কাহারও “জাতি” যায় এমন 

কথা শান্ত্রেও নাই লোকব্যবহারেও নাই। এ জেলার অনেক 

্রাহ্মণই আম বাগানের উদ্ধত্ত আম বিক্রয় না করিয়। 
পারেন না-_তাহাতে কোন ব্রাহ্মণের জাতি গিয়াছে এমন কথা 
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(তো শুনি নাই। তবে দখল লইতে হইবে--দখল লইবার 

পদ্ধতি একট! বাহির করিতে হইবে। 

সমাজের পেটে ব্যথ। হইয়!ছে---কিন্ত চিকিত্সক যদি হঠাু 

আসিয়। ন। জানিয়! না শুনিয়া রোগ কি তাহ নির্ণয় করিবার চেষ্টা 

ন। করিয়! রোগীর দ্রাত কয়টা উপড়াইতে চেষ্টা করেন তবে 

রোগী ও আপত্তি করিবে, আর এরূপ চিকিৎসায় ও ফল হইবে 

না। এ দেশের লোক বরাবরই শাস্ত্রীয় প্রণালীর চিকিৎস। 

ভালবাসে-_আমি নৃতন কবিরাজ-_-বয়সে বুদ্ধ হইলেও চিকিৎস। 

কার্যে নুতন--শান্ত্ীয় চিকিৎসার একটা ছোট খাট খশড়া! 

চিকিশ্সকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম তীহারা পরীক্ষ। 

করিয়া দেখুন। 

আমরা পাইলাম ব্রহ্মা বর্ত নিবাসী গণের-_ব্রঙ্মাণীর--সরস্বতীর 

-__-অর্থাু ব্রহ্মময়ীর উপাসক গণের বংশীয়ের। সকলেই ব্রাহ্মণ , 

বেদ ত্যাগ ধাঁহার। করিয়াছেন তীাহারাও ব্র।ক্মণ, যাহারা করেন 

নাই তীহারাও ত্রান্মণ ; আবার তাহারাই আধ্যা নদীর তীরে 

থাকিয়া--আর্ধ্যার পু করিয়__আধ্য। বর্ণ ভেদেের বিচার 

না করিয়া তাহাদের সকলকেই আমি প্রণাম করিতে ছি-_ 

মানবেত্যে। নমঃ, ব্রাহ্মণেভ্যে। নমঃ, আধ্েভ্যো। নম। 

১৫। ব্রহ্ষাবর্তের--মানভূমের-লোকেরাই যে এখানে 

আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার আরও দুই একটা 

প্রমাণ দিয়াই অগ্তকার প্রবন্ধ শেষ করিব। 
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খ্ধেদ ১০ম ৬০ সুক্তে আছে--অসমাতি রাজার অধিকৃত 

প্রদেশ অতি উজ্জ্বল ও মহণ্ু, মহণড লোকে এ প্রদেশের প্রশংসা 
করে। আমরা! নমস্কারপরায়ণ হইয়া সেই দেশে গমন করিলাম।”১ 

দ্ধনশালী ও শক্র দংহারকারী ইক্াাকু রাজ! সেই প্রদেশের 
রক্ষা কাধ্যে নিযুক্ত আছেন। পঞ্চজন্পদের মনুষ্য যেন স্বর্গশ্থখ 

ভোগ করে।” ৪ 

বৈবন্বত মনু ইক্ষকুর পিতা । তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া- 
ছিলেন একথা তাহার অপর পুত্র নাভানেদিষ্টের উক্তিতে পাওয়া 
যায়। (খ১০ম। ৬১1২১) * | ইহাতে বুবিতে হইবে বৈবস্বত 

মনু সমস্ত বজদেশের অধীশ্বর ছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ 

করিয়া সম্রাট পদবী লাভ করিয়াছিলেন। ইক্ষাাকু তাহারই 
পুত্র, অতএব ব্গদেশেও ইক্ষাণাকুর রাজত্ব ছিল। ইহাই তখন 
নৃতন দবেশ। বঙ্গদেশেরই--এই নূতন উজ্দ্বল ভূভাগেরই--এই 

সূর্ধ্যোদয়ের দেশেরই প্রশংসা! তবে খধি করিতেছিলেন-_ 
মানভূমের লোক তো বজগদেশেই সূর্য্য উঠিতে দেখে। এই দেশের 
লোকদিগের কথাই তবে বলা হইয়াছে--পঞ্চজনের লোক তাহার! । 
পিহব৪জন্ন হবাননভভুঙ্ম । অতএব পাইতেছি স্মাল- 
ভম্সেন্স লোকই হজচেস্ণ শু উভ্তল্ল ভালতেল্ 
অন্যান্য েশ্ণে ভপন্িনিতেষ্প জ্ঞাপন কলিস্াছিজ। 

এই সুক্তে ইক্ষমাকুর দেশকে একবার *ত্বেষসংদৃশ* আর 

একবার “ত্বেষ* বলা হুইয়াছে। ত্বি,ং কথার অর্থ কিরণ 

৬ “অস্বসরন/*, অস্বমেধযাজী মনুঃ তসা পুত্রসা--ইঈতি সায়ণঃ ! 
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অতএব ত্বেষ কথার অর্থ সূধ্য ধরিলে ক্ষতি হয় না। ৰিঝু 
পুরাণে ভাবতবর্ষের নয়টী বিভাগের একটীর নাম বলা হইয়াছে 
গতস্তি বা গভ্তিমান্। গভন্তি অর্থ সূর্ধ্য। অতএব যাহাই 
ত্বেষ দেশ তাহাই গতত্তি, তাহাই বিবন্বানের অর্থাত সূর্যের সদন ব 
কেবল মাত্র বিবন্বৎ দেশ । ননুষের পিতামহ পুর্ধরৰা, নহুষ স্বয়ং 

এবং তীহার পুত্র যযাতি চক্রবন্তী ছিলেন অভএব তাহারা সকলেই 
সমগ্র বঙ্গের অধীশ্বর । অতএব শঙ্গনদস্প ম্নান্ব্ম চেস্প। 

৮ম:৫২১ খকে “মনো? বলিয়া মানভূম এবং “বিবন্থতি+ বলিয়। 
বঙ্গদেশ বুঝান,হইয়াছে ৪-- 

৮্বহ্া মন্নৌ হিবজ্ষত্তি স্োসমহ স্পজ্রলাপি: 
তন,ভ1% 

সায়ণাচার্য বিবস্থান এবং মনুকে এক করিয়৷ এই খকের 

বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। রমেশ বাবু সে ভ্রম দেখাইয় দিয়াছেন। 

ইহার অর্থ “হে ইন্দ্র মানভূমে ও বঙ্গদেশে যেরূপ সোম পান 

করিয়াছ।” 

৬ম 18৪৬৭ খকে “নাভুষীযু1৮” বলিয়। বঙ্গদেশের এবং 

পঞ্চক্ষিতি বলিয়! মানভূমের উল্লেখ করা হইয়াছে । রমেশ 

মানবগণের 
সর্প শি মধ্যে যে কিছ বল ও বাবুর অনুবাদ এই--“হে ইন্দ্র নাহ দেশের যযেকিছু 

ধন আছে এবং পাথঃক্ষিতিতে যে কিছু অন্নআছে, অখিল মহ 

বল সহকারে তুসমুদ্রয় আমাদিগকে প্রদান কর। ১। 
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পঞ্চক্ষিতি যে পঞ্চজন ব! পঞ্চকোট অর্থাৎ মানভূম তাহাতে 

কোন সন্দেহ নাই। অতএব নানুষ দেশ ব্দেশ। 

বঙগদেশ হইতেই পাণ্তাবীগণ পগ্রাবে গিয়াছেন। তাই 

খগবেদের পাঞ্জাবী খষিরা ও আর্ধা অর্থাৎ আর্ধ্যা তীরবাসী-- 

মহানন্দা নদীর পারের লোক । ঠিক দেই কারণেই তাহার! 

বিবস্বৎ ব! নান্ষ দেশের লোক এবং পঞ্তাব ও এই কারণে আধ্য 

দেশ বা বিবস্বৎ। তাই ১০।৭৫।১ খকে-_সিদ্ধু, গঙ্গ।, যমুনা! ও 

শতদ্রুর দেশকে বিবস্বানের সদন বলা হইয়াছে । রমেশ বাবু 

সায়ণের পশ্চাছর্তী হইয়া পবিবন্থতঃ সদনে” অর্থ করিয়াছেন 
যঙমানের গৃহে । উহার অর্থ করুন, উত্তর ভারত-- ঠিক ঠিক 
মিলিয়৷ যাইবে 

“প্র স্বব প্মাোপো মহিমান্মুত্তমং কারুধোচাতি 

সদনে বিবন্যত2 1১, | 

যজমানের গুঁহে 

“হে 58 উত্তর ভারতে ॥) 

মহিম! ব্যাখা করিয়াছেন।” উত্তর ভারতই গঙ্গা যমুনা শত্রু 

ও সিন্ধুর দেশ; তবেই আমাদের স্থান ধরিতে গোলযোগ 

হয় নাই। 

৮. ১৬। এইবার পুনরায় জাতি বিচারের পালা । আপনারা 

বলিবেন “পাইয়াছি মানবভূমি হইতে কতক লোক আনিয়া আধ্্যা- 
তীরে--ত্বেষদেশ বা! গভস্তিদেশে-_প্বিবন্বতঃ সদনে” বসবাস 

করিল। তাহারাই দ্বিজাতি ব৷ সংস্কারার্থ। কিন্তু বঙ্গ দেশের এবং 

কবি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ 
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উত্তর ভারতের সমস্ত লোকই যে মানভূমের আমদানি তাহা কে 
বলিল? খগবেদে তো দাস জাতির উল্লেখ আছে, তাহারাই নিম 
বর্ণের লোক, আর যাহারা মানভূম হুইতে আসিয়াছিল তাহারাই 
দ্বিজাতি |” এইপথ ও খগবেদ বন্ধ করিয়! দিয়াছেন। খগবৈদ 
তারস্বরে বলিতেছেন বিবস্বানের দেশে-_সূর্য্যের দেশে-_দাসের 
নাম পর্যন্ত ইন্দ্র রাখেন নাই। ইন্দ্রপুজকগণ যুদ্ধ করিয়া তাহা- 
দিগকে সমূলে বিনাশ করিয়াছে । দাসদিগের মধ্যে ষে পারিয়াছে 
প্রাণ লইয়! স্থদুর 'বনভূমিতে পলাইয়! গিয়াছে । সে দাসগণ তো! 
আজিও বনে জঙ্গলে দাসই আছে, দ্বিজাতি দিগের সহিত এখনও 

তে! তাহাদের কোন সংশ্রব নাই,তাহার! দ্বিজাতির দেবতার ওপু্জা 
করে না, দিজাতির ভাষায় ও কথ! বলেনা। দ্বিজাতির কেহ 
তাহাদের ভাষ। বোঝে না| ॥ বিবন্য।নের দেশে--উত্তর ভারতে বা 

বঙ্গ দেশে এই সব লোক-_যাহাদর্দিগকে 06198 10])০01৮-- 

8111101805 নাম দেয়-_-উপনিবেশকারী বলিয়! উল্লিখিত | তাহার! , 

এই দেশের প্রকৃত অধিবাসী এখনও নহে, মানবগণ বঙগদেশ 
অধিকার করিবার পর কখনও ছিলওনা। সংবরণ খষি ডাকিয়া 

বলিতেছেন £-- 

*ততক্ষে সূর্য্যায় চিদোকসি 
স্বেবৃষ। সমণ্স্থ দাঁসস্ত নামচৎ” | খ ৫1৩৩।৪ 

__._ সুর্ধোর 
বিবস্বশু দেশের লোকের 93 

প্রতি (অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ) দাসের সহিত হানি 73 গৃহে 

( অর্থাৎ বিবন্বৎ দেশে 13) যুদ্ধ করিয়৷ তাহার ( দ্রাসের 7) 

“হে কামনাপুরক (ইন্দ্র) তুমি 
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নাম পধ্যন্ত নষ্ট করিয়াছ।” মুলে ততক্ষে আছে। “তঙ্গ 
ধাতুর অর্থ চাচিয়া ফেলা । নাম পর্য্যস্ত টাচিয়া ফেলিলে আর 
পাসের থাকিল কি ? 

অতএব বঙ্গদেশে দাস কেহ ছিলনা, দান কেহ নাই । দাসগণ 

এখনও তাহাদের সকল প্রকারের পার্থক্য ব্জায় রাখিয়া বনে 
জঙ্গলে বাস করিতেছে ; আর আমরা নিজেদের ভাইদিগকে 

অযথ! দাসের গন্ডভীতে ঠেলিয়। দিতেছি । 

বৈবস্বতমন্থ নিজে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহার এক নপ্তা শুক্র 
হইলেন, আর এক পুত্রের বংশধরগণ বৈশ্বু হইলেন, আর এক 
পুত্রের বংশধরগণ ব্রাহ্মণ হইলেন। একথা! আমি একা বিষু- 

পুরাণে পাঠ করি নাই, আপনার্ধের মধ্যে অনেকেই পাঠ করিয়া- 
ছেন। অতএব এ স্থলে কে ব্রাক্গণ, কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য, কে 
শুদ্র তাহ! বৃত্তি ব আচার দ্বারা স্থির করা হইয়াছে। প্রকৃত জাতি 
দনেশে- বংশে নহে । সেই জাতিকে চুলায় দিবার জন্যই জাতিকথার 
বিকৃত অর্থ করা হইয়াছে । দ্বিজাতিগণ যে ভাষা বলেন তথা- 
কথিত শত্র ও সেই ভাষা বলে, দ্বিজাতিগণ যে দেবতার পুজ। 
করেন, তথাকথিত শুদ্র ও সেই দেবতার পুজা করে। তবে 
একজন দাস আর একজন দ্বিজাতি হইল কিরূপে? চেহারায় 
বলুন, আচারে বলুন, শিক্ষায় বলুন, প্রতিভায় বঙ্গুন, তথাকথিত 
শৃত্রগণ দ্বিজাতি হইতে কোন্ বিষয়ে পৃথক 1 তবে এ ঠেলাঠেলি 
রেশারেশি কেন? প্রকৃতই আমাদের জাতিভেদটা 

কাল্পনিক, আমরা সকলেই এক জাতীয় । কাহার ও জাতি মারা 
যায় না। যে যেজাতীয়, সে সেই জাতীয়ই থাকে । তাই আবার 
বলি এই [36:98 ব1 ছুষ্টমতের জন্য আমার জাতি মারিতে 
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কেহ পারিবেন না। জাতি আমার শস্ত শামলা সজল! হুফল। 
দেশমাতৃকা--গৌরীর দান--আবার স্বয়ং গৌরী। মানবজাতি 
হইতে আপনারা আসিয়া এই জাতিতে বাস করিয়া দকলেই 

দ্বিজাতি হুইয়াছেন। এটা আধ্যা নদীর দেশ, তাই আপনার৷ 

সকলেই আর্য, খাটি আর্ধ্য, //১৯// আধ্যও নহেন একেবারে 
ষোল আন আধ্য । আপনার সকলেই আধ্য। অর্থা দুর্গার উপাসক 
অতএব আধ্য। আর আপনার! সকলেই ছুই ব্রহ্মাণী নদীর দেশ 

হইতে আসিয়াছেন অতএব ব্রাহ্মণ। 

যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম, তাহার উত্তর এইরূপ 
বাঙ্গালি মানবজাতীয় বাঙ্গালি ব্রাহ্ষণজাভীয়। বাঙ্গল৷ দেশ 

জন্মিবার পূর্বেব সে ছিল মানব ভূমি বা মানভূমে এবং ব্রাহ্মণভূমি 
বা মেদিনীপুরে-_মধু কৈটভের মেদদ্বারা দৃ়ীকৃত মেদিনীতে। 
মা আধ্যে ত্বমেব-_ 

স্ত্রী কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাঁধিবাস। - 
গৌরীতৃমেব শশিমৌলিকত প্রতিষ্ঠ। 
ত্বথেব 

মুরারিবল্লভাদেবা সর্ববশুরু। সরম্বতী। 
সরস্বত্যৈ নমে! নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ। 
বেদবেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্য এবচ ॥ 

ইংরাজ বাজার 
ম' আলদহু 

্ 

১৯শে ফেব্রুয়ারী ভবানী প্রসাদ নিয়োগী 

১৯২৫ 



ভি্রভীন্ন ওতহ্ভাম্য । 

তাহার পূর্বে ? 
বাঙ্গালির আদিম নিবাস স্থানের 

আদিম দেবত। কে? 
১। আমরা পাইয়াছি পুর্বববাহিনী সরস্বতী বা উত্তর 

্রহ্মাণী এবং দৃশদ্রতী বা দক্ষিণ ব্রদ্মাণীর মধ্যে ষে স্থান তাহাই 
ব্রহ্ম।বর্ত এবং তাহার মধ্যেই আদিমন্ুর রাজধানী ছিল। সেই- 

জন্য দে দেশ মানবভূমি বাঁ মানভূম নামে খ্যাত হইয়াছে। 

দৃশদ্বতীর দক্ষিণে ও তো গ্রাণাইট্ পাথরের দেশ আছে । তাহাও, 

(তো অতি প্রাচীন স্থান। তাহার কি কোন উল্লেখ আমাদের 

শাস্ত্রে নাই? পুরাণাদিতে পাওয়া যায় আদিমনুর পুত্র প্রিয়ব্রত 

সপ্তদীপপতি সম্রাট ছিলেন] তিনি জল্ভুচ্বীপে--পিতার 

রাজধানীতে--থাকিয়৷ রাজকাধ্য পরিচালন] করিতেন এবং তাহার 

সপ্তপুত্রের মধ্যে অগ্লীধ তাহার অধীনে জন্দুদ্বীপের রাজা এবং অন্য 
ছয়পুত্র প্ুুক্ুল্প” কুস্প, গক্ষ, ত্র, স্পাজ্নভিন এবং 

স্পাক্চল্ীপ্েল রাজা ছিলেন। অগ্রীপ্রের পুত্র নাভি, 
নাভির পুত্র খষত, এবং খষভের পুত্র ভরত। ভরত 

মহানদীতীরে তপস্যা করিতে করিতে একটী হরিণশিশুর 
মায়ায় আবদ্ধ হইয়া ধর্মপথ হইতে পতিত হন এবং পরে 
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জড়ভরত নামে খ্যাত হ'ন। এই ভরতের নাম হইতে 
তাহার রাজ্যের নাম ভারতবর্ষ হুইয়াছে। জন্মুদ্বীপের মধ্য- 
স্থলে ইলাবৃতবর্ষ । অন্য সাতটি, ও ভারতবর্ষ ধরিলে, আটটা 

বর্ষ ইলাবুতের চতুর্দিকে প্রস্ফ,টিত পদ্মের দলের হ্যায় সংলগ্র। 
ইলাবুতের দক্ষিণে ন্কিস্পুক্রন্ম ও হন্দ্রিন্বস্্র এবং তাহাদেরও 

দক্ষিণে ভ্ঞাক্পতন্র্ষ । এই হিসাবে পাওয়া যাইতেছে 
ভারতবর্ষ প্রিয়ব্রত রাজার সাম্রাজ্যের ৬৩ ভাগের এক ভাগ ; এবং 

এই বর্ষের সীমা অথব! মধ্যদিয়! মহানদী প্রবাহিতা। 

২। ধন্মপাল রাজ পাটন! হইতে তান্্রশাসন বাহির করিয়া- 

ছিলেন। তাহাতে লিখা আছে উত্তরাপথের নৃপতিগণের 

প্রেরিত অশ্বসৈন্সের যাতাযাতোখিত ধুলি দ্বারা আমার রাজধানীর, 
বায়ু ধুদরিত তইতেছে এবং সমস্ত জন্ুদ্বীপের নরপতিগণ আমাকে 

সম্মন করিবার জন্য পদাতি সৈম্য লইয়। নিজেরাই আসিয়াছেন; 

এঁ সৈম্তের ভারে পাটলিপুত্র নগর যেন বসিয়া গিয়াছে ।” 
কবির বলিবার উদ্দেশ্য এই--“সমস্ত উত্তরাপথ এবং সমস্ত জন্ুদ্বীপ 

ধর্মপালের শাসনাধীন ছিল।” 'বেই পাইতেছি জন্থুন্বীপ পাটনার 

দক্ষিণে । ধন্দপালের পুত্র মুঙ্গের হইতে তাভ্রশাসন বাহির 

করেন, তাহাতেও এ কথ! লেখা আছে। তবেই পাইলাম 

কতুদ্ীপ গঙ্গানদীর দক্ষিণে। সকল পুরাণেই এই কথ লেখা 

আছে যে মন্দর পর্ববত সুমেরু পর্বতের পুর্ববদিকে এবং দ্বমের 
পর্ববতই জন্ুদ্বীপের কেন্ত্রস্থলে। যে কোন মানচিত্র দেখিলেই 
আপনার! পাইবেন রাজমহল পর্ববতের নাম “মন্দরগিরি*। এ 
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পর্বতের একটা শূর্জের নিকট ভাগলপুর জেলায় প্রসিদ্ধ 
০্মল্দল্ললিল্ি তীর্ঘগিগ।  পুর্ববকালে মন্দরগিরির পুর্বব- 

দিকে ইন্দ্রনামক সমুদ্র ছিল, সেইজন্য মন্দরগিরির নাম হইয়াছে 

“ইন্দ্রকীল৮”। ইন্দ্রসমুদ্র ক্ষীরোদ সমুদ্রের এক অংশ । কালিদাস 

রঘুবংশে রঘুর দিখিজয় বর্ণনায় বলিয়াছেন মন্দর গিরিতে ক্ষীরোদ 

সমুদ্রের টেউ আসিয়া লাগিত। ভূতন্তব সম্বন্ধীয় মানচিত্রে পাই- 
বেন রাজমহল পর্বতের পশ্চিম হইতেই. গ্রাণাইট পাথরের 

দেশের আরম্ত। অতএব এঁ পর্বতের পশ্চিমে কখনও সমুদ্র 

ছিলনা, স্থতরাং এঁ পর্ববতের পুর্ববদিকেই ক্ষীরোদ সমুদ্র ছিল এবং 

তাহারই এক অংশের নাম ইন্দ্রসমুদ্র ছিল; এই জন্যই মন্দর 

পর্বতের ইন্দ্রকীল অর্থাৎ ইন্দ্রের বাধ ( [00801507610 ) 

এই নাম হইয়াছে । কীলালধি অর্থ যদি সমুদ্র হয় তবে ইন্দ্রকীল 

আর্থ ইন্দ্রসমুদ্রের বাধ .একথাটা বোৰ হয় খুব বিস্ময়জনক নহে। 

তবেই পাইতেছি জন্ভুদ্বীপ ল্াজ্স্মহতন গ্ববতেন্্ 

প্শ্চিমচিতেচ। সমস্ত পুরাণেই লেখে জন্ুদ্বীপ প্ল পত্রের 
স্যায় সমবর্তলাকার। তাহার চতুর্দিকে সমুদ্র, এ সমুদ্রের 

কোন অংশ বেন করিয়া সপ্তত্বীপের অন্য আর একটা দ্বীপ 
আবার তাহার বাহিরে অন্য আর একটী দ্বীপ। এক কথায় 
বলিতে গেলে এই সগুদ্বীপের কথ এইরূপে বল! বায়। একটা 
পঞ্লের অদ্ধ প্রস্ফ,টিত কুড়ির যদ্দি উপরের ভাগ কাটিয়া! ফেল। 
যায় তরে গোলাকার বীজকোধ জন্বুীপের মত দ্রেখাইবে এবং 
পদ্মেরদলের অবশিষ্ট অংশগুলি পুষ্ষর, কুশ, প্রক্ষ প্রভৃতি দ্বীপের 
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হ্যায় দেখাইবে। একথা আমি ভাগবত পুরাণে পাইয়াছি 

আমার মনগড়া কথা নয়। 

৩। আমাদের দেশের ভূতত্ব সম্বন্ধীয় মানচিত্রের দিকে 
একবার দৃ্টিপাত করুন দেখিতে পাইবেন গঙ্গার দক্ষিণে রাজমহুল 
পর্বতের পশ্চিমে এবং মহানদীর উত্তরে যে গ্রাণাইট পাথরের দেশ 

তাহা প্রায় বৃত্তাকার এনং তাহার চতুর্দিকেই পুরাকালে সমুদ্র 

ডিল। এইটাই তবে জন্বৃদ্বীপ হওয়ার কথা। ইহার চতুর্দিকে, 

নিকটে এবং দুরে, যে সমস্ত গ্রাণাইট পাথরের দেশ আছে তাহা- 

দিগকে দেখিলে পঞ্সকলিকার কন্তিত নিন্নভাগের কথ স্বতঃই 

মনে পরে। পূর্ববকালে এই সব গ্রাণাইট পাথরের দেশগুলি 

প্রকৃতই মহাজলধির মধ্যে এক একটি দ্বীপের ন্যায় ছিল। তৰে 

এইগুলিই বুঝি প্রিয়ব্রতের সপ্তদ্বীপ। দেখাই যাক ন!। 

৪। জন্বুদ্বীপের কেন্দ্রস্থানে ইলান্বতন্বর্থ এবং তাহার 

কেন্দ্রস্থানে স্কুক্মেলতপাব্্ধত | ইলাবৃত বর্ষের সীমা-_-উত্তরে ও 

দক্ষিণে লিম্বহ্থ ও মীতলপর্ববত্ত এবং পুর্বেবে ও পশ্চিমে 

হল্যবান্্ এবং গন্ধানালন পর্বত । পুরাণকারগণ 

বলেন পল্সিপাত্র ও নিম্মপ্রপর্বত একই । এই পর্বব্ত 

পুর্বেব ও পশ্চিমে সমুত্র স্পর্শ করিয়াছে । নর্ম্দার উত্তরে ফে 

লিহ্াযপন্্ধভ তাহারই নাম পল্লিপ্পীত্র ইহা সর্বববাদীসম্মত | 

ইহা পশ্চিমদ্দিকে সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে। ইহার পূর্ববদিকের অংশ 

রাজমহল পর্ববতে আসিয়া মিলিয়াছে। এ পর্বত ও পূর্বে 

সমুদ্রের পারে ছিল। স্বতরাং বিস্ক্যগিরির এই পূর্ববাংশের নাম 
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'নিষধ ছইতেছে। রাচি ও লোহার ডাগার পশ্চিমে একটি 
*হ্মাল্ান্ন?৮ অর্থাৎ “ম্মাভলঃ আনন” পর্বত আছে ইহা যে 
মাল্যবান পর্বত তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছেন1। বালেশ্বরের 

নিকট একটা ন্নীতনপন্র্বতত আছে উহ! পশ্চিম দিকে যাইয়া 

এঁ মাল্যবান পর্ববতে মিশিয়াছে। রাচি জেলার পূর্বেদ্দিকে একটি 
পর্বত আছে। তাহার নাম জানিতে পারি নাই *%*। কিন্তু 
বাকুড়ার গন্ধেশ্বরী নদী এ পর্বত হইতে নামিয়াছেন। খুব 
সম্ভব এ পর্ববতের নামই গক্ঞ্পালনন । তবেই ইলাবুৃত 

বধের চতুঃসীমা পাওয়! গেল। ইহার মধ্যস্থানে খুজিয়! দেখুন 

একটা স্াল্ুহ নামক পর্বনত শৃঙ্গ পাইবেন, এ নামে একটি 

চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে দাড়ায় সানু | এই কথা স্থুমের হইতে 
বড় বিভিন্ন নয়। তবেতো! ইলাবৃতকে আমর! ঠিকই ধরিয়াছি। 
নিজের দেশে ৭ পাইয়া! বাঙ্গাল আপনাদিগকে ঠকাইতে চেষ্টা 
করিতেছে না। আপনার! [70)6758] 0826৮৮০৪ এর ভুচিত্রা- 
বলীও অন্যান্য মানচিত্র পরীক্ষা করিয়। দেখিবেন। 

৫। এখন অন্যান্য গ্রাণাইট পাথরের দেশের কথা বলি। 
কোন্ পুরাণে কোন্ কথ! পাইয়াছি তাহ! আমার ইংরাজী প্রবন্ধে 
লেখ! আছে; অবসর মত মিলাইয়! দেখিবেন। আ'জমীড় দেশে 
পক্ষী তীর্থ আছে ইহ! সকলেই জানেন। এস্থানেই একটী 
গ্রাণাইট্ পাথরের দীপ পাওয়। যাইত্ডেছে। উহাই তবে পুক্ষল 

০ম স্পরর এ... ৮. আর পর পপ ০ আপা পা পা শা শা পিসি পিপিপী শিপ » এ পার | তি পাপী শশা রিট নিন তিনি 
পপ পপ | পরশ 

* পারশি& দেখুন। 
1 এই প্রবন্ধ মুন্দীগঞ্জের সাহিত্য সাম্মিলনের জন্ত পিখত 

₹ইয়াছিল। 



(৪8৭ ) 

স্বরীপ। পুরাণে আছে ন্ুস্ণ দ্বীপ্পেল্প একটি পর্বতের নাম 
চিরকুট । আমরা জানি বুন্দেলখণ্ডের একটি পর্ববতের 
নাম চিত্রকুট। আবার বুন্দেলখণ্ডে একটি গ্রাণাইট্ পাথরের 
টুকরা পাইতেছি। তবে উহাই ন্ুুস্ণ ম্বীপা । প্ক্ষদ্বীপ 

ক্সীরোদ পমুদ্রকে অর্থা এ সমুদ্রের কোন অংশকে বেষ্টন 
করিয়াছিল । বঙ্গদেশ ও উত্তর ভারতে ষে সমুদ্র ছিল তাহার 

নাম ক্ষীরোদসমুদ্র ইহা পুর্বেবই পাইয়াছি। তবে হিমালয় 
পর্বতের উত্তরদ্দিকে, অর্থাৎ তিববত দেশে, ষে গ্রাণাইট পাথরের 

রাজ্য আছে তাহাই ভীস্ষদবীলী। পুরাণে পাই এই দ্বীপের 

একটি পর্ববতের নাম দ্র । চত্দরই লোমেস্্ল। 
হিমালয়ের পাদদেশে হ্লোস্সেম্্্ল পর্বত বর্তমান । অতএব 

প্রক্ষত্বীপও ঠিক ধর! পড়িয়াছে। পুরাণ বলেন স্পালমচিনম্ত্রীপ্সে 

স্বর্ণ পর্বত আছে, তাহা দেখিতে ভূঙ্গের পাখার হ্যায়। ব্রহ্মদেশ্ , 

ও আরাকানে যে গ্রাণাইট পাথরের দেশ আছে সেখানকার 

পর্ববতই মালয়ছীপে গিয়। স্বর্ণ গিল্ি ও অফিল (0700৮) 

নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । এই পর্বতের আর এক ভাগ স্ুমাত্র! 

দ্বীপে এবং এই ছুই ভাগ মিলিয়া একটা ভূঙ্গের দুইটা পাখার 
সায় দেখায়। স্ত্বমাত্রার পর্ববতের নাম ও 0010897) 11091/817) 

এবং 01১1৮- বাইবেলের স্বর্ণ ভূমি । তবে ব্রহ্মদেশ, মালয় ও 
হুমাত্রাই স্ণাজ্মহিন দ্বীপ হইতেছে। শাল্মলি দীপ যে সমুদ্রকে 
'বেষটন করিয়! আছে তাহাই আবার ্্রণীশ্বও্রীপক্ষে বেন 
করিয়াছে। গারো পর্বতের নিকট যে দুই টুকরা গ্রাণাইট, 
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পাথর আছে তাহাই তবে ভ্রেনীগুল্লীপপ । জন্ুদ্বীপের পশ্চিম উত্তর 
ও পুর্ববদিকের দ্বীপগুলি পাইলাম । এখন দক্ষিণ দিক্ দেখা 
যাক্। পুরাণে পাই ্পান্ন্ত্ীপ্পেল্স পর্বতের নাম উদম্ত্র- 

পিল্লি এবং প্লৈলতক্ বা অস্তগিল্লি। মহানদী পার 

হইয়া দক্ষিণদিকে গেলেই পূর্বব/চলের--138869) 01)81৭ এর 

নাম উদয় গিরি। রৈধতক পর্বতের নাম ক্ুবগ্ডাল্ল। 

ুম্মও। লচ্গীন্ল নামাস্তর “কৃষ্ণসমুদ্তবা”। ইহ! পশ্চিমাচল 
( ভা ০১:৪:। 01১50 ) হইতে নামিয়াছে । অতএব পশ্চিমাচলের 

নাম রৈবতক ব! অন্তরগিরি হইতেছে । অতএব মহানদীর দক্ষিণে 

যে গ্রাণাইট পাথরের দেশ তাহাই স্পান্ষদবীপা। “শাক? কথার 

অর্থ “সেগুণ কাঠ । মহানদীর দক্ষিণে প্রকৃতই সেগুণ কাঠের 

দেশ: আপনার! 9/81150108] 4085 দেখিয়া লইবেন। তবেই 

প্রিয়ব্রতের সওুদ্বীপ পাইলাম। উহ! কৰিকল্পনা বা উপহাসের 

বিষয় নহে। 

৬ এখন জন্ুদবীপের বর্ষের কথা । আমার ইংরাজী 

প্রবন্ধে অন্যান্য বর্ষের কথা আপনারা! অবসরমত দেখিয়াল ইবেন। 

সাজ কেবল ক্ষিস্পুক্র্ অর্ষেন্প কথা বলিব। ইহা জঙ্ু- 

দ্বীপের মধ্যবর্ষ ইলাবুতের সংলগ্ন ও তাহার দক্ষিণদিকে । মান- 

চিত্রেও দেখিতে পাই মাল্যবান পর্বত ইলাবুতের পশ্চিম লীমাদিয়া 

ঘুরিয়। দক্ষিণে গিয়াছে এবং মাল্যবানের এই অংশের নাম। 
“্ষিকবল মুড়।” অর্থাৎ কিম্নর পর্ববত । অতএব এই স্থানেই 

বে কিম্পুরুষবর্ষ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মহানদী এই 
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কিন্নরপর্ববত হইতে অনেক দুরে নহে। স্থৃতরাং এই সং্কীণ 

স্থানে দুইটি কি তিনটা বর্ষ স্থাপন করা যাঁয় না। অতএব কিন্নুর- 
পর্ববত হইতে মহানদী পর্য্যস্ত কিন্নরবর্ষ ধরা যাক । ভারতবর্ষ কিন্নর- 

( কিম্পূরুষ ) বর্ষের দক্ষিণে ইহ সর্বববাদীসম্মত, অথচ ভারতবর্ষ 

মহানদীর সংলগ্র,কারণ ভরত মহানদী তীরে তপস্যা করিয়াছিলেন; 

অতএব ভারতবর্ষ মহানদীর দক্ষিণে যাইতেছে। 

তবেই পাইলাম মহানদী হইতে গোদাবরী নদী পর্য্যস্ত স্থান 

পূর্বে শাকদ্বীপের অন্তর্গত ছিল, পরে জন্ুদ্বীপের অন্তর্গত বলিয়! 

গণ্য হয়। তাহা! না হইলে অগ্নীধ্ জন্ুদ্বীপপতি হইয়! তাহার 
ংশধরকে ভারতবর্ষের অর্থাৎ মহানদী হইতে গোদাবরী পথ্যস্ত 

দেশের অধিকার দিতে পারিতেন না। 

৭। আপনাদের মধ্যে হয় তো কেহ কেহ ভাবিতেছেন 

বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা! না করিয়া অযথা! গুলির আড্ডার কথা 

লইয়া আপনাদের মুল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছি। আমি 

একটু সহিষ্ুুতার প্রার্থী। ন্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র একম্ানে ন্বর্গের 
সিড়ির কথা বলিয়া গিয়াছেন। সে সিড়িগুলা পার হওয়া 

নাকি কড়ই বিরক্তিকর। আর বিলম্ব নাই, এখন আমরা ম্বর্গ- 

দ্বারে আসিয়! পৌঁঁছিয়াছি। এই মহানদী ও পোলাবল্লীল্প 

মন্ধ্যে সে স্থান তাহাই ভূন্ষর্গ, তাহাই আপনা- 

দেল ও আমাল্স ও আলিজ্ন্যুল্ল প্রা্চীনতঙ্ম 
হমাতভভুন্নি | “আদিমনু বা আদম স্ুসভ্য মনুষ্য ছিলেন। 
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আদিমনুর বাঁস একটা লমৃদ্ধ নগরীতে ছিল। মানভূম জেলার 
পুলুলিক্সান্ল পৌকাণিক্ীল১ নিকট হয় তো! কোথাও 

উহার ধ্বংসাবশেষ একদিন পাওয়া যাইবে । আদিমনু চক্রযুক্ত 

রথে চড়িয়। কন্যার বিবাহ স্থির করিতে গিয়াছিলেন, তাহার নপ্তা 

(নাতি) সাংখ্য দর্শন সুত্রাকারে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিববতে, 

ব্রহ্ধদেশে, মালয় উপদ্বীপে তখন জাহাজ ভিন্ন যাওয়া যাইতনা, 

সুমাত্রাদ্ীপে--স্থবর্ণগিরির দেশে--সেই সময়ে কেন এখনও, জাহাজ. 

ভিন্ন যাওয়। যায় না; অথচ এ সব দ্বীপে তাহার নাতিদের মধ্যে 

এক এক জন রাজত্ব করিতেন। তবেই আদিমমুর দুই চারিখানি 

অর্ণবপোত ছিল ধরিয়া লইতে হইে কেহ কেহ হয় তো 

ভাবিতেছেন গুলির আড্ডার ঝোঁক এখনও আমার ছাড়ে নাই। 

আচ্ছা গুলির আড্ডার গল্প না হয় আরও একটু শুনুন। 

'আদিমন্ুর অস্তিত্ব তে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাহার 

রাজ্যে-মীনবভূমিতে--বাস করিয়! আমরা মানব। ইউরোপের 

পশ্চিমভাগে ধাহার! বাস করেন ও|ছাদের নাম 41080.৮ যে কোন, 

ইংরেজি অভিধানে পাইবেন 10৮0৮ কথা “মনু” কথা হইতে 

হইয়াছে। ইজিপ্টে যিনি প্রথম রাজা স্থাপন করিয়াছিলেন, 

তিনিও নিজকে মনু ( 11679 ) বলিয়া পরিচয় দিতেন। তবেই 

আসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদ্দেশই মন্ুর অস্তিত্ব 

স্বীকার করিতেছে । বাইবেলও বলেন এক আদমের প্রজাই 

এই তিন মহ'দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে । 
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ভারতবর্ষে কি আদমের সন্তান নাই ! ভারতবর্ষ কেন এই- 

মাত্র সুমাত্রাত্বীপ বা 0091৮ পর্বতের দেশের কথ! বলিলাম, 
সেখানেও আদমের বংশধরের! গিয়াছিলেন, এ কথ অতি স্পঙ্ট- 
ভাষায় বাইবেলে লেখা আছে। আর “আদম কথাটাই যে 
'আদিমনু'কথার রূপান্তর। আপনাদের মধ্যে ধাহারা আরবী ও পার্স 
ভাষার আলোচন! করিয়াছেন তাহার আমার এই হাতের লেখা 
একবার দেখিয়! বলুন আমি “আদিমনু* লিখিয়াছি কি “আদম 

'লিখিয়াছি। আরবদেশের লোকই নাকি বাবিলনে বঙিয়! 

হৃমেরীয়দিগের নিকট বর্ণলিখন শিক্ষা করে এবং তাহাদের 

নিজের ভাষার উপযোগী বর্ণমালার উদ্ভাবন করে। ইহা 

সেমিটিক ভাষ| সমুহের আদি বর্ণমালা এবং হিক্রবর্ণমাল! 
আধুনিক ইহাই স্থুধীগণের মত। তবেই “আদিমনু” আরবী 
বর্ণমালার ভিতর দিম! “আদম”বূপে বাইবেলে প্রবেশ করা 

অসম্ভব নহে। আদিমনুর দেহ হইতে প্পতন্দাপান্ল জন্ম, 

আদমের দেহ হইতে হবার জন্ম । হা” কথার হিক্র আকার 

+01%8%৪, অর্থাত স্শন্ডা" । অনেক সময়ে রেফ পরিত্যক্ত হয়। 

এখানে আমরা একটা রেফ জুড়িয়া দিলে পাই স্পিড? । 
এণ্ড এবং “স্ণ*লাগ্পা” তে আমি তো কোন বিশেষ প্রভে? 
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দেখিনা । আপনার! বিবেচনা করিয়! দেখুন। আদমের পুত্র 0810. 
0810. তাহার পুত্র 80000, এব নাম দিয়াএকটী নগর নির্মাণ 
করেন। আদমের যষ্ঠবংশধর 191১81 0810 লোহার ও তামার 

কন্মকারদিগের শিক্ষকতা করিতেন। তবেই পাইতেছি আদম 

এবং আদ্িমন্ন উভয়েই স্থসভ্য। তাহাদের দুইজনের মধ্যে 

একজনও গুহাবাদপী (0086-056119£ ) ব! প্রস্তরনিম্মিত 

অন্ত্রব্যবহারকারী নহেন। 

৮1 10৮ 7281] “4701906 111906017 01 (109 1২9৪ 

7788” নামক একখানি পুথি লিখিয়াছেন। পুখিখ/নির সকল 
কথাই আমি শ্রদ্ধেয় বলিয়া মনে করি না। কিন্তু তিনি একটি 

কথা বলিয়াছেন এই যে ন্বা্িললেল্রস সভ্যতা ভ্ডাক্সত- 
বর্থ হইতে গিম্াছে। তাহার মতে ান্িতন্ন বিজন 

ক্রান্লী ল্ুমেন্রীস্ন জাতি ম্বে ভরব্বিভুলেশন্বাত্ী 

ভিন ইহা তাহাদের চেহারাতেই বোঝ যায়। তাহার! বাবিলন- 
দেশে ও সমস্ত পশ্চিম আসিয়ায় সভ্যত! বিস্তার করে। আর 
“ভারতবর্ষ যে সভ্যতার একটী প্রাচীনতমকেন্দ্র এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই, একথাও 1) [8]] তাহার পুখির প্রথম সংস্করণে বলিয়।- 

ছিলেন, কি জানি কি ভাবিয়া সে কথাটা পরবর্তী সংস্করণে তুলিয়া 
দিয়াছেন। তিনি এখন বলেন দ্রেবিড় দেশ হইতে ম্থমেরীয়গণ 

লিখনপ্রণালী এবং লৌহ ও তাজ্ের ব্যবহার বাবিলনে লইয়া 
গিয়াছিল ইহাই তাহার মত, তবে তিনি ইহার প্রমাণ দিতে পারেন 

ন।। এই কথার সমর্থনকারী অনেকগুলি প্রমাণ আমি লিপিবদ্ধ 
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করিয়া আমার “19098 09) 01১9 71960" 01 [39728]. ৪৪০- 

$101 [11৮ নামক প্রবন্ধ গুলির অন্তভুকক্ত করিয়। তাহা কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে, 4815610 80196 ও অন্যান্য স্থানে পাঠ।ইয়ান্ধি 
এবং আপনার্দের নিকটও উপস্থিত করিলাম । পড়িয়া দেখিবেন। 
1781] সাহেবের নিদ্ধারণ মতে জান! যায়, এই স্তমেরিয়ানগণ 
বাবিলনে আসিবার পূর্বে $721010 জাতির মধ্যে কেহই লৌহ 
ও তারের ব্যবহার জানিত না। তাহার! অসভ্য প্রস্তরাস্তর- 

ব্যবহারকারী নিরক্ষর য/যাবর বর্বর ছিল। ইহা তাহার 
অনুমান নহে এতিহাসিকগণের পর্বববাদী সম্মত নির্ধারণ। তবেই 
পাইতেছি “ত্বালম' বা “ত্বান্ছিন্নু” সুমেরিয়ানগণের পূর্বব- 
পুরুষ ; 39701010 জাতির পূর্বপুরুষ নহেন। 1) [781] অনুমান 
করিয়াছেন এবং আমি তাহার অনুমানের সমর্থনকল্লে প্রমাণ 

দিয়াছি---ভারতবর্ষের অন্তর্গত গ্রাণাইট পাথরের দেশে ম্ুুমেরিয়।ন্ 

গণের বাসভূমি ছিল। অতএব আদম এবং আদিম এক 

হইতেছেন এবং তীহার জন্মস্থান মানডূমে হইতেছে । এ কথাটা 
বোধ হয় আপনার! গুলিখুরি বলিয়। মনে করিবেন না । 

৯| অ:বম বা আদিমনু যদি হথসভ্য মনুষ্য হইলেন, তাহার 

অপভ্য বা স্ুুস্য পূর্ববপুরুষ কেহ ছিল এবং তাহার বাসভৃমিও 
ছিল। আদিমনু সপ্তদ্বীপের সম্রাট। প্রজা! ভিন্ন সাম্রাজ্য হয় না। 
অতএব আদি মনুরও প্রঞ্জা ছিল এবং তাহাদিগের ও স্ুসভ্য বা 

অসভ্য পূর্ববপুরুষ ছিল । ইহাদিগের বান কোথায় ছিল ? শ্রীমন্ত'গ- 
বত * ( পঞ্চম স্কন্ধ, সপ্তম অধ্যায়) বলেন ভারতবর্ষকে পুর্বে 

নি শপ শেপ এ পাটি শতশত শা্দ শা 
পপ পপ ০ পপ পা | জ জপপসপমপসপ স্পা সপ সপ শা সপ পপি পাপ রা 

* পতনজননাভভহ নামৈতত্্ষ ভারতমিতি যতআরভ্য বাপদি 

শস্তি ।*-_-শ্ীমভাগবত ৫1৭1৩ 
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“মজান্নীভি” বলিত। অজ কথার অর্থ জম্ম রহিত-ব্রক্মাবিধুল- 
মহেশ্বরের অপ্রকট অবস্থা । বিষ্ুঠই সকল দেবতার উপরে । 
অতএব আমরা এখন “তাজ” কথার অর্থ “বিষুট' ধরিয়া! লই। 
অজনাভি তবে বিষু্র নাতি । বিষুঃর নাভি তো! কেহ দেখে নাই। 
ভূ-তত্ব বিষয়ক মানচিত্রে একটী জিনিস দেখিতেছি। মহানদীর 
দক্ষিণে গ্রাণাইট পাথরের মধ্যে গোলাকার একটী সমুদ্র ছিল। 
ভাগলপুর হইতে কুমারিকা পয্যস্ত যে বিস্তীর্ণ গ্রাণাইটখগ্ু 

পড়িয়া আছে তাহার কেন্দ্রস্থলে এই গোলাকার সমুদ্র ছিল এবং 

এ বিরাট্ প্রস্তর খগ্ডকে মনুষ্যমুত্তি কল্পনা! করিলে এই গোলাকার 
সমুদ্রকে তাহার নাভিরূপে কল্পনা /করা যায়। তবেকি এই 
বিরাট্প্রস্তর খণ্ড অজ বা বিষু্র মুত্তিরূপে কল্পিত হইত এবং 

এই জন্যই উহাঁর নাতিদেশ অর্থাৎ মহানদী হইতে গোদাবরী 
পর্য্স্ত স্থানকে অজনাভ বল] হইত? এইরূপই তো বোধ হয়। 

১০। শ্রীমন্তাগবতে আছে ভ্রব্িডুপ্পতি নত্যব্রর 
উত্তল্প ভ্ভাল্পতে লাজ্সাজ্য জ্াাপন কল্তিস্বা “৫ 
বত কমম্নু”প নাম গ্রহণ কল্ব্রেন । * মহানদীর দক্ষিণেই 

দ্রবিড়দেশ। এই সত্যব্রতের পিত। বিবস্বান্, সত্যব্রত নিজে, এবং 

তীহার পুত্র নাভানেদিষ্ট এই তিনজনই খগবেদের সূক্ত 
রচনাকারী, অতএব ইহারা তিনজনেই যে এঁতিহাসিক ব্যক্তি 
তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। সত্যব্রত যখন দ্রবিড়পতি তখন তীহার 

পিত। বিবস্বান্ও দ্রবিড়পতি ছিলেন একথা ধরিয়া লওয়া যায় 

** ভ্রমস্তাগবত ৮২৪।১*--১৩ 
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বিবন্বান্ তাহার স্বরচিত সুক্তে তাহার নিজ দেশকে ্খতনাভি” 

বলিয়াছেন £-- 

“খতন্ত নাতাবধি সংপুনামি”--১০।১৩।৩ 
এই “শ্তের নাভিতে” শোধন কার্য সমাধা করিতেছি। তবেই 

(১) ভ্রবিড়দেশের এক নাম (২) অজল্লাভ্ডি, অপর নাম 
(৩) তন্নান্ভি। আবার খত কথার অর্থ বজ্জ্ত একথা সায়ণাচার্ধ্য 
পুনঃ পুনঃ লিখিয়ছেন । অতএব এ দেশের নাম (8)স্বভ্ন্তনাভ্ভি 

ও হইতেছে । অভিধান খুলিয়৷ দেখুন “যু্রপুরুষ” অর্থ হরি । 

“যজ্ঞের” হোমকন্মন অর্থ ধরিলে যজ্জ্ধ নামে কোন আকারবিশিষ্ট 

বস্তুর অস্তিত্ব নাই, উহা! একটা কাধ্য। অতএব যজ্ঞনাভি বলিতে 

যন্দরপুরুষের নাভিই বুঝিতে হইবে। যন্তরপুরুষ হরি ভিন্ন 

কেন্ু নহেন। অতএব এ দেশের অন্য নাম হইতেছে (৫) হল্লি 

ন্নখভি, আর তাহাতে ভাগলপুর হইতে কুমারিক। পর্য্যন্ত গ্রাণাইট, 

পাথরকে যন্দরপুরুষ বা! হরির মুর্তিরূপে কল্পনা! করা হইতেছে। 
১১। এখন একটু কল্পতত্বের কথা বল! যাক্। ভাগবত- 

পুরাণ বলেন, স্থষ্টি হইতে যে মহাকল্প চলিয়া! আসিয়াছে, যাহাতে 

শব্দ ব্রহ্মা মাত্র ছিলেন তাহাই ব্রানাক্ল্ল। যে কল্পে হরির নাভি- 

সরোবর হইতে লোকসরোরুহ উঠিলেন তাহাই পাহ্নকল্স। 

হরির নাভি তো পাইয়াছি, তাহার মধ্যের সরোবরও পাইয়াছি। 

গোল।কার সমুদ্র গ্রাণাইট পাথরের মধ্যে রহিয়াছে। মানচিত্রে 
(990105108)] 7008]) ০1 [71018 ) তে দেখি এ ষে মহানদীর 
দক্গিগণে গোলাকার সরোবর তাহা! হইতে কর্দম উঠিয়াছিল উহা 
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পরে পাথর হইয়! গিয়াছে। উহার চারিদিকে এ একই সময়ে ষে 

সমস্ত কর্দিম উঠিয়া পাথর হুইয়াছে তাহ! মিলাইয়া দেখিলে বোধ 
হইবে উহার সকলে মিলিয়া যেন একটা প্রস্ফ.টিত পল্মফুল। 
তবেই তে! হরির নাভি সরোবর হইতে পন্প উঠার কথ! গুলিখুরি 

নহে। বাস্তবিকই তো! অজ নামক দেশ বা প্রস্তর খণ্ডের 

নাভি হইতে লোকপল্প (08761) 10609 ) উঠিয়াছিল, আর 

উহা! একটী 09010%108] ০স্₹০101 এবং উহ দ্বার। সময় নির্ণয় করা 

একটা অতি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক উপায়। তবেই ব্রান্সাকল্ 
গ্রাণাইট পাথরের যুগ, এবং পাহ্মক্ষল্স পল্মাকার 0000918)) 

বা 1405686 ৪9০01,0৪্5 পাথরের যুগ্ঠা। আর ইহ! হইতে 

ব্রহ্ম কথ। গ্রাণাইট্ পাথরের পারিভাষিক নাম স্থির হইতেছে, 

আর পল্ম কথ! 71)0%656 56007)081ড 7008. এর পারিভাষিক 
ন্যম স্থির হইতেছে । সত্য এবং খত একই কথা এবং ব্রহ্ম 

উভয় কথার প্রতিশব্দ। সায়ণাচাধ্য পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন 

+ঞভ৮ কথার অর্থ “যত” ।- “অজ” অর্থ অপ্রকট বিঞুু 

ব! হরি অতএব ব্রহ্ম । আর হরিই যন্ড্পুরুষ বা যজ্ঞ। অতএব 

পরম দেবতার নাম যাহা তাহাই গ্রাণাইট পাথরের নাম। 

অবশ্য আমাকে প্রমাণ দেখাইতে হুইবে। 

অঙজন্নাভ্ি 

হল্লিনাভি ও $ গ্রাণাইট পাথরের নাতি এ প্রমাণ পূর্বেই 
হাজন্নাভিি 

দিয়াছি। 'আার একটী প্রমাণ এই-... 
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“সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ 
সূর্ধ্েগোত্তভিতা ছ্যৌঃ। 

খতেনদত্যাস্তিষ্ঠংতি 
দিবি সোমে! অধি শ্রিতঃ ॥৮ 

খগ্বেদসংহিতা ১০1৮৫1১ 
আমি বলি গ্রাণাইট পথেরের যে কোষ পৃথিবীকে আচ্ছাদন 

করিয়া আছে, তাহাই এ স্থানে খত ও সত্য এই ছুই কথাদ্বারা 

বুঝাইতেছে। রমেশ বাবুর অনুবাদে পাইবেন সত্যই পৃথিবীকে 

উত্তম্তিত করিয়৷ রাখিয়াছেন--খত প্রভাবে আদিত্যগণ আকাশে 

অবস্থিত আছেন। আকাশ কথ! মূলে নাই । ধখত” কথা খত, 

কথাদ্বার। ব্যাখ্যা কর! যায় না। এই ব্যাখ্যায় আপনার! কি 

বুঝিলেন বলুন। আমি বলি গ্রাণাইট পাথরের কোষ ব৷ কৃশ্মের 

শপক্পস প্রথিবী অনর্থাহু &11]55151 ৪০1] ণ্ভমান 

এবং এ কুম্মের উপর হরিসাগর, হরসাগর, ইন্দ্রসাগর ও ব্রহ্মসাগর, 

পৃথক্ পৃথক ভাবে আদিত্যাঃ এবং একত্রে বরুণরূপে আদিতগয 

অবস্থিত আছেন। এই আদিত্যদিগের কথাই খগবেদে বলা 

হইয়াছে । 
«আদিতিহ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা! তব। 
তাং দেব অন্বজায়ংত তদ্রো অধুতবন্ধবঃ ॥ 

যদ্দেব৷ অদঃ সলিলে স্ুসংরন্ধা অতিষ্ঠত । 
অত্র! বে! নৃত্যতামিব তীব্রো রেণুরপায়ত ॥৮, 

খগ বেদসংহিতা-_-১০।৭২।৫--৬ 
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কৃ অদিতি যে জন্মিলেন তিনি তোমার -কন্য! ৷ 

তাহার পশ্চাৎ 
তাহ! হহুতে 

অবিনাশী ।---৫ 

দেবতার! এই বিশ্বব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া 

মহোশুসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তাহার! যেন নৃত্য করিতে 

দীন 

দেবতারা জন্মিলেন, ইহারা কল্যাণমত্তি ও 

লাগিলেন সেই হেতৃতে প্রচুর দীঁউদয় হইল ।--৬ 

ইহা আমার অনুবাদ নয় রমেশ জট । আমি কেবল “তাহার 

পশ্চাত” অর্থ “তাহা হইতে” এইরূপ বলিত্তে চাই । আর অদিতি 

অর্থ সীমাহীন মহাসমুদ্র বলিতে চাই । এই বিশ্বব্যাপী জলই 

আদিত্যগণের মাতা এবং তাহার ক্রোড়ই আদিত্য গণের বাপস্থান। 

"সাহারা নৃত্য করিয়া'যে রেণু উঠাইলেন তাহা ধুলি নহে-_ক্লরেণু 
বা জলকণা--ইংরাজিতে যাহাকে বলে 3])1%ঘ. তবেই আদিত্যগণ 

হইতেছেন সমুদ্র এবং তাহার! পৃথিবীর গ্রাণাইট্ পাথরের কোষের 
উপর অবশ্থিত। আমি এই সোজা অর্থ বুঝি । খতদ্বারা আকাশে 
আদিত্যগণ কিরূপে থাকেন এবং সত্যদ্বারা ভূমির নীচে কিরূপে 
থাম লাগান যায় তাহা যিনি বুঝিয়াছেন তিনি বুঝাইয়।৷ দিলে 
স্বখী হইব। 

১২। সত্য বা অজষে গ্রাণাইট পাথরের নাম তাহার আর' 

একটা দৃষ্টান্ত এই ৫ 
“বযস্তত্তংত যলিম! রঙজাংস্যজস্তা রূপে কিমপি' 

স্বিদেকং।” খগৃবেদ--১।১৬৪।৬ 
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“যিনি এই ছয়লোক স্তস্তন করিয়াছেন তিনি কি সেই এক যিনি 
জন্মরহিত ৯৬ রূপে বাপ করেন।” এখানে অজ কথ। অনুবাদ 

করিবার প্রয়োজন নাই। ছয়টা লোক কিকি? ভূঃ ভুবঃ স্বঃ 
জনঃ মহঃ ও তপঃ] সপ্তম লোক কি? সত্য। সত্ব! 

পরব্রক্মই অজ বাখত। অতএব এই প্রশ্নের অর্থ হইভেছে যিনি 

সত্য বা অজরূপে ভূঃ ভূবঃ প্রভৃতি অন্য ছয়টা লোক ধারণ করেন 
তিনি কি (সত্য বা) অজনামকজন্ম রহিত দেবত! ? উত্তর 

তইতেছে-_-না” । প্রথম সত্য না অজ গ্রাণাইট পাথর দ্বিতীয় 

সত্য বা অজ, ব্রন্ম। বিষু৪ মহেশ্বরের অব্যক্ত অবস্থা । অজ বা 

সত্য গ্রাণাইট্ পাথর-_-অন্য ছয়টা লোক কি? 

ভ:--%118515) 10870) ইহা ধুলি সমষ্টি অতএব রজাংসি | 
ভুন্বঃ-অন্তরিক্ষ লোক-_পৃথিবীর ও স্বঃ বা নক্ষত্রলোকেন্র 

মধ্যে--+অর্থাৎ গ্রহ এবং 8869:0108 এবং 70616078 প্রভৃতি । 

ইহার! ধূলিময়, অতএব রজাংসি। 

আ্বঃ-_নক্ষত্রলোক-_ইহাও ধুলিময় । 

জন্ন--নর, পণ্খ, বুক্ষ প্রভৃতি যাহা জাত হয়। ইহা'রাও 

ধুলিময়। 
হহঃ-_710)6:--ইহাও ধুলি। সম্ভবতঃ ইহাই সাংখ্যদর্শনের 

প্রকৃতি ! ইহা সর্বত্রই আছে। ইহা অপেক্ষা মহত্তর আর 

কিছু নাই। দাংখ্যদর্শনের মূল কথ! বোধ হয় এই যে, 41201)7 

যাহা আলোক চলিবার 20601) বা পথ তাহাই ঘনীভূত 

হইয়া এই সমস্ত স্ষ্ট হইয়াছে । 
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পঠঃ- ইহার অর্থ 17068690 39008681008. ইহাই 

০091 বলিয়। আমার বিশ্বাস । 

শততয--গ্রাণাইট্ পাথর । 

এই গ্রাণাইট্ পাথরের ভূবনকোধই ভূমিকে স্তস্তিত করিয়াছে 
এবং গ্রহনক্ষত্রাি ও বিশ্বব্যাপী 1৩০০1 এমন কি 70)6£ এর 
প্রত্যেক পরমাণুই এই ভুবনকোষ দ্বার! আকৃষ্ট অতএব নিয়মিত 
হইতেছে। ইহাই 160918101)60ঃয 01 0106 0101788 এর 

সুলমন্ত্র। 

১৩। আপনারা বলিবেন [6১018 । (009০7 01 0১৩ 

0015786 কি খগ বেদের খধিদের জানা ছিল ! আমি বলি এত 

উত্কুষ্ট রূপে তাহারা এ (10601 জানিতেন যে তিনটা মাত্র 

শ্লোকে উহার ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। এই শ্লোক তিনটা 

মনে করুন £-- 

“খতং চ সত্যংচাভীদ্ধারপসোহধ্যজায়ত। 

ততো। রাত্র্যঙ্জায়ত ততঃ সমুদ্ডে। অর্ণবঃ ॥১ 

সমুদ্রোদর্ণবাদধি সংবসরে! অজাফত। 

অহোরাত্রাণি বিদধাদিশ্বস্য মিষতো৷ বশী ॥২ 

সূ্্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা৷ যথ৷ পূর্ববম কল্পয়। 
দিরঞ্চ পৃথিবী ধ্চান্তরিক্গ মথো স্বঃ ॥৮৩ 

খগৃবেদসংহিতা ১০।১৯০।১-৩ 
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রমেশ বাবুর অনুবাদ এই £-প্রন্বলিত-.. . পিস্তাং 
তেজঃ পদার্থ “167১019)$ 

হইতে খত অর্থাত... যত এবং সতা_____ 
যজ্ঞদেশ]3 গ্রাণাইট পাথরের ভুবনকোষ 

জন্মগ্রহণ করিল। পরে রাত্রি জন্মিল। পরে জলপুর্ণ সমুদ্র । 
রা ___ হইতে তিনি দিন 
লপুত সমু জ্বর পূর্বেই ঈশ্বর, 
__ রাত্রি স্ষ্টি করিতেছেন তাবৎ লোকে দেখিতেছে 
প্রকট হইতেছে এমন বিশ্বের, দিবারাত্রির বিধান করিলেন 3 
£অর্থাৎ বিশ্ব প্রকটভাব প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছায় 
তাহাতে বাধিক গতি (80008) 10)0610) ) ও দৈনিক গতি 

যথা! সময়ে (010178] 0)001077) বহিত হইল ।713 ধাতা__. 
ূর্ব্বাক্ত প্রকারে 

্ 
ূ্্যচন্দর বুষ্টি করিলেন । রগ ও পৃথিবী (গ্রহগণ 8) ও. 

ংবগুসর জন্মিলেন। 
ফু 

আকাশ. সৃষ্টি করিলেন। আমি ইহার একটা ইংরাজি অনুবাদ 
নক্ত্রগণকে 

দিতেছি 2-- 
[1)9 13108 0: 80705 00100705700 006 0190166 

9])6]] 01 (106 118161) ( সত্য ) 919 1000) 01 1001001706 
01900189. 11105 [01000080 081100688 8700 6198 
0098) [0]] 01 8197, 13810: (156 101080101. 01 0109 
00681) দা10) 7897) ঢা1)01) 0106 10801) 9৪ 11) 000188 

0? 10107801070, 009 4110101)65 6859 16 006 807)09] 
10061010 08091706 79818 8100 (106 01007781 1000101) 
08081000859 8100. 17161)68. 11018 19 0106 আঞযা 10 
01101) (106 010860: 0:98690. 0109 500 800 01) 1000 
[015 800. 1১7161)151, 0)6 [01810615 8700 01) 30815, 
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রমেশবাবু “দিব “অস্তরিক্ষ+ এবং "শব এই তিন কথাই 

«“আকাশ' দ্বারা অনুবাদ করিতে চাহেন অথচ এটা বিশ্বস্ষ্রির ব্যাখ্যা। 
আকাশ তে! পৃথিবীর হ্যায় স্ষ্ট হয় নাই উহা! অভাব পদার্থ। 
'সেই হৃষ্টিবহিভূ্তি জিনিসের কথা তিন তিনবার উল্লেখের তো 
আমি প্রয়োজন দেখি না। তপঃ কথার তপস্যা! অর্থ এবং সত্য 

কথার মিথ্যা! নহে এই অর্থ ধরিলে কথার অর্থ বলা হুইল বটে 

কিন্তু কথার ভাবতে! কিছুই বলা হইল ন1। অদৃশ্য তপস্। হইতে 

অদৃশ্য সত্য শ্ষ্টি হইল তাহাতে পৃথিবী সূর্ধ্য চন্দ্রের কি ক্ষতি বৃদ্ধি 
হইল। ইহা তো সৃষ্টির ব্যাখ্যা নহে-_ বৈয়াকরণিক ভেম্কি। 
সত্য অর্থ গ্রাণাইট পাথর ও খত অর্থ ও তাহাই অর্থাৎ গ্রাণাইট 

পাথরের দেশ ধরুন সব কথা ঠিক ঠিক মিলিয়! যাইবে। দ্বিতীয় 
শ্লোকের এঅধি শব্দের অর্থ সায়ণাচাষ্য 'পরে* এইরূপ 

কূরয়াছেন। আমর! জানি বিবাহের আঅধিবাস বিবাহের পূর্বে 
হয় পুজার অধিবাসও পুজার পূর্বে হয়। অধিকথার অর্থ পূর্বব 
ধরিলেই সব গোল চুকিয়! যায়। সমুদ্র ও গ্রাণাইট পাথরের 
বিভাগ হইবার পূর্বেই তো প্রভবলিত 31600) তে 01708] ও 

:0101008] 11061010 হইয়াছিল । ভূবর্লোক যে অন্তরিক্ষের রজঃ 

এবং ম্বলেক যে নক্ষত্রলোকের রজঃ তাহ! আমর! ১/১৬৪/৬ 

এই খকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি। বর্তমান খকেও লোক শ্ৃপ্টি 

কথ| আছে। . কাঁজেই ইহার অন্তরিক্ষ ও স্বঃ ও এ একই অর্থে 

গ্রহণ করাই বিধেয়। বাকী থাকিল দিব। দিব, অর্থ আকাশ 
বলিলে তাহা রজাংপির মধ্যে পড়ে না এবং তাহার স্ুষ্টির 
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ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হয় না তাহা অভাব পদার্থ। অতএব দিব, 

কোন ধুলিময় পদার্থ । প্রথম শ্লোক'টীতে আমাদের এই গোলকের 
গ্রাণাইটের কোষের অদৃশ্য অংশের কথ! ও সমুদ্রের উপরিস্থিত 
গ্রাণাইটু দেশ ঝা যজ্তভূমির কথা বলা হইয়াছে। তৃতীয় 
শ্লোকটাতে ও পৃথিবীর কথা আছে এবং তাহার সহিত দ্ববের 
কথা আছে। পৃথিবী অর্থে গ্রাণাইট, পাথরের উপরের শস্যদায়িনী 
সৃত্তিকা ও দ্দিব অর্থ তাহার নীচের দুতিমান্ প্রস্তর ধরিলেই সব 

গোল চুকিয়া বায়। 

১৪। এই কথাই নিম্নলিখিত মন্ত্রে পাওয়া যায় £-- 

“পরিক্ষিতা পিতর! পুর্ববজাবরী 
ঝতম্য যোন] ক্ষয়তঃ সমোকসা। 

গ্যাবাপূথিবা বরুণায় সব্রতে 

ঘতবহ পয়ো মহিষায় পিন্বতঃ॥৮ খ ১০৬৫৮ 
রমেশ বাবুর অনুবাদ ঃ-- 

সর্ববস্থান ব্যাপিয়৷ আছেন, ইহ্ীর 
চতুদ্দিক 7 

_মাতাপিতৃ, রূপ, . সকলের 

পিতামাত। ৪ সব্বদেশের3 

উভয়েরই স্থান এক উভয়েই ধজ্জস্থানে বাস করেন। 
সপ শী পপ সপ সাপ আল শাশিশাীশাশটী শাপলা 

গ্ভাবা ও পৃথিবী ইহারা 

সকলরে পুর্বে জন্মিয়াছেন, 

শপ স্পেশাল পাপা পপ আপ 1৮ পাপা 

উভয়েরই একই সীমার মধ্যেস্থান উভয়েই বজ্ঞদেশে অধিষ্ঠিত 73 
উভয়ে একমন! হইয়। মহীয়ান্ সেই বরুণকে ঘ্ৃতযুক্ত হুগ্ধ দিতেছেন। 

বজ্ঞদেশ বা খতদেশ--মুলে “ঝত” ই আছে-_-ভাগলপুর হইন্তে 
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কুমারিক! পর্য্যন্ত গ্রাণাইট পাথরের দেশ। এই দেশই সর্বব- 

প্রথমে জন্মিয়াছে। ইহা আন্দাঞ্জের কথ! নয় বৈজ্ঞানিক সত্য । 
উপরের পৃথিবী বা &1105181 78: শ্যামাজিনী মাতা -_স্তম্ত- 
দুগ্ধের ন্যায় লোকের আহার দেন। পিতা গ্রাণাইটু পাথরের 

যোগী বা! যোগনিদ্রাযুক্ত মহাপুরুষ, শুইয়া থাকেন। গ্রাণাইট্ 
পাথর দীপ্ডিযুক্ত অতএব দিব বা! ছ্যাবা। এই খত বা 
যন্ভ্রদেশের নাভি যে মহানদীর দক্ষিণে তাহ! আমর! পুর্বেবেই 

দেখিয়াছি । তৃতীয়! মহাবিষ্কা ষোড়শী এই খতের বা শিবের 

নাভি হইতে উত্থিত পল্মের উপর বসিয়া আছেন। এটা পাদ 

কল্লের নৃতন উদ্ভাবন, ব্রাহ্মকল্পে আছ্ভাশক্তি পন্ম কোথায় 
পাইবেন ? যিনি শ্বাম1! তিনিই নারায়ণী *। পিতা যোগনিদ্রায় 

নিদ্রিত, মহাসমুদ্রে শুইয়া আছেন, মাত তাহার পায়ের উপর 
' ঝুকিয়। আছেন ।. পাপ্সকল্লে ষজ্ঞপুরুষের--খতের--নাভি হইতে 

পদ্ম উঠিল, অমনি মাত! তৃতীয়! মহাবিষ্ার ন্যায় কমলালয়! 

হইলেন। দেশই মাতৃমুত্তি দেশই পিতৃমুর্তি। 

১৫। [910918%৮ 61)90ঃর মস্ত কথাই একটা সুক্তে' 

পাইলাম। এখন আর একটা সুক্ত দ্রেখুন £-_ 
«আপোহ যদ্ধহুতীবিশ্বমায়ন্ 
গর্ভং দধান! জনযুংতী রগ্রিং | 
ততো দেবান।ং সমবর্ততাস্থরেকঃ 
কস্মৈ দেবাধ হুবিষা বিধেম ॥ ৭ 

+ পরিশ্ দেখুন। 
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ঘশ্চিদাপো মহিন। পর্্যপশ্াদ্ 

দক্ষং দধানা জনয়ংতীর্যজ্ঞং | 

যো দেবেষুধি দেব এক আসীৎ 

কন্মৈ দেবায় হবিষ। বিধেম | ৮ 
ঝ ১০।১২১।৭---৮ 

ইহাতে তপঃকথার পরিবর্তে আপঃকথ! ব্যবহার করা হইয়াছে 

তপঃ অর্থ তৈজস পদার্থ আপঃ অর্থ বিস্তৃত পদ্দার্থ। [7১০] 
ঠৈজনও বটে বিস্তৃতও বটে। জল ভইতে অগ্নিজন্মার কথা 
আমি জানিনা! যদি কেহ দেখিয়া থাকেন বলিয়। দিন। তাহা 

না হঈলে রমেশ বাবুর অনুবাদে আমি জল না পড়িয়া তপঃ 

পড়িব। সে অনুবাদ এই £-- 

ভূরি পরিমাণ ৫ সমস্ত বিশ্বভৃবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, , 
পঃ13 

তাহার! গর্ভধারণ পূর্বক অগ্নিকে উত্পন্ন করিল; তাহা হইতে 
দেবতার্দিগের একমাত্র প্রাণন্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন ! 

জলগণ 
বলধারণ 

তপোগণ? | 
কোন্ দেবকে হব্যদ্বারা পুজা করিব? যখন 

পূর্ববক অগ্নিকেঞ্চ উৎপন্ন করিল, তখন তিনি নিজ মহিমাদ্ারা 
যদ্তকে1 

দেই জলের উপরে *---" সর্ববভাগে নিরীক্ষণ করিতেছিলেনঃ যিনি 
তাহার উপরে 

* মূলে অগ্নি নাই যজ্ঞই আছে। 
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দেবতার্দিগের উপরে অদ্বিতীয় দেবতা হইলেন। কোন দেবকে 

হব্যদ্বারা পুজ। করিব? এইতো! পাইলাম 19))91% একত্র 

হইয়! অগ্নি উ্পন্ন করিল, তাহা! হইতে যজ্ঞদেশ বা গ্রাণাইটের 

দেশ উৎপন্ন হইল এবং তাহাই যন্ত্পুরুষের--হরির-- 

অর্থাৎ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মুত্তিরূপে কল্লিত ও পুজিত হইল। 
১৬। এই কথাই আবার পাইতেছি 2-_ 

«“কংস্থিদ্ গর্ভং প্রথমং দধ আপে। 

বত্র দেবাঃ সমপশ্যান্ত [বিশ্বে । ৫ 

তমিদ্ গভ€ প্রথমং দ্ধ আপো! 

যত্র দেবা সমগচ্ছন্ত রিশ্বে। 

অজস্ত নাভ,বধ্যেক মপিতং 

যস্মন্ বিশ্বানি ভূবনানি তন্থুঃ ॥৮7 ৬ 

 খগব্দ সংহিতা ১০।৮২।৫--৬ 

জলগণ এমন কোন গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে তপোগণ 
তাবু দেবতা অন্তভূতি থাকিয়া পরম্পরকে একস্থানে মিলিত 

ঁ অজাত পুরুষের নাভিদেশে যে স্ঠি সং- 
অজনাভিদেশে 

স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত না অবস্থিত আছে ইহাই 

দেখিতেছেন ? সেই _-- 

জলগণ 
আপন গর্ভ ধ ক ল, ইহ ধ তরাদনী পন গর্ভম্বরূপ ধারণ করিয়াছিল, ইহার মধ্যেই 

দেবতার পরস্পর সাক্মীত করেন। 



( ৬৭ ) 

তবেই তো অজনাভি যে দেশের নাতিস্বরূপ তাহাই প্রথম 

স্থট হইয়াছিল এবং তাহাই দেবাদিদেব সর্ধদেবময় হরির 
মুত্তিস্বরূপ। খগবেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯ সুক্তেও 760019 
হইতে বিশ্বস্ষির কথ! বলা হইয়াছে । উহাতে 260512কে 
একবার তপঃ বা তৈজস পদার্থ আর একবার সলিল বা গতিশীল 
পদার্থ বলা হইয়াছে । 67)1% গতিশীল না হইলে তো 

স্্িকাধ্য হয় না। স্থৃতরাং এ সুক্তও 81১0187 009০৮৮র 

অনুযায়ী । 

“তম আসীত্তমসা গুড হমগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং। 

তুচ্ছ্যেনাভূপি ছিতং যদাসীত্তপসস্তম্মাহিনা জায়তৈকং | 
খ ১০১২৯।৩ 

সর্ববপ্রথমে অন্ধকারদ্বারা অন্ধকার আবুত ছিল। সমস্তই 

পচ 
| এ 

চিহ্ন বঞ্জিত ও চতুদ্দিকে তি ৃ - ছিল। 
গতিশীল আপ বা তপন 

অবিদ্যমান বস্তুঘ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। লি 

. প্রভাবে . সেই একবস্জন্মিলেন। 
পদার্থ হইতে? যদ 13 

১৭। নিন্রলিখিত খাক্ তিনটাতে মনুষ্যদেশ ( মানভূম ) 
এবং দিব. দেশ ( দ্রবিড় ) এই উভয় স্থানের খষিদিগের উল্লেখ 

আছে এবং তাহার! যে হরির বা বজ্ঞপুরুষের প্রতিমা পু 

করিতেন এবং সেই পুজাই যে আদি পুজ| তাহার উল্লেখ আছে। 



(৬৮ ) 

“কাসীৎ প্রমা প্রতিমা! কিং নিদাঁনমাজ্যং কিমাসীৎ 

পরিধি; ক আপীৎ। 

ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুকৃথং 

যদ্দেবা দেবমযজংত বিশ্বে ॥"? 

ধ। ১০।১৩০।৩ 

দেবত। 
দিবদেশীয় লোক 

্াহাদের অনুষ্ঠিত যড্র পরিমাণ কি ছিল ? _ দেবমুণ্ডি 
বিধান _. প্রতিমা 13 

ছিল, সংকল্প কি ছিল, ঘ্বৃশড ছিল কি? পরিধি-** কি হইয়াছিল, 
ছন্দ প্রউগ ব। উক্থ কি ছিল? 

এই প্রশ্নের উত্তর 

'* চাকু প্রে তেন খষয়ো মনুষ্যা যজ্ঞেজাতে পিতরে! নঃ পুরাণে । 
পশ্যন্মন্তে মনস! চক্ষলা! তান্যইমং যজ্ঞমযজক্ত পূর্বে ॥ ৬ 

সহস্তোমাঃ সহচ্ছন্দস আবৃতঃ 

সহপ্রমা খষধঃ সপ্তদৈব্যাঃ | 
পুর্ব্বেষাং পন্থামনুদৃশ্য ধাঁরাঃ 
অন্বালেভিরে রথ্যোন রশ্মীন্ ॥৮ ৭ 

ষ্কালে তাবু দেবপুজা1 করিলেন, তখন 

যত ৯: ন রাকালে__২..উত্ুপন্ন হইলে পর আমাদিগের পুর্বব- পুরাকালে-বজ্দেশ?ি গু 
থে ৬৩ 

পুরুষ খষিও মনুস্থাগণ উক্তনিয়মে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। 
মানভূমের খধিগণ তাহাদ্বারা পুজ। 1) 



( ৬৯ ) 

প্রাচীনকালে ষীহারা এই যঙের অনুষ্ঠান করিলেন, আমার 
যজ্ঞের পুজা 

বোধ হইতেছে আমি যেন মনের চক্ষে তাহাদিগকে 

দেখিতে পাইতেছি। সাতজন -___ _ দিব্যষি 
দিব, অর্থাৎ দ্রবিড দেশের খষিও 

স্তব সমূহ ও ছন্দ সংগ্রহ পূর্ববক পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলেন, 
শশী পপ টিলা 

প্রম! অর্থাগু লিখিত * পূজাপদ্ধতির আবু অর্থাৎ ক্রম অনুসারে 

যজ্ঞের পরিমাণ স্থির করিলেন। 
শব সমুহ এবং ছন্দ সংগ্রহ করিলেন 7)। 

রশ্মি হস্তে ধারণ করে তব্রূপ সেই বিদ্বান খধিগণ পূর্ববপুরুষদিগের 

_-_ যেরূপ সারথির ঘোটকের 

প্রথার প্রতি দৃষি রাখিয়া ঙ্গানুষ্ঠান তদনুযায়ী সম্পন্ন করি- 
পুজানুষ্ঠান 8 

লেন। জিজ্ঞাসা হইল পুর্ব খধিদের পুজার প্রতিমা ও পদ্ধতি কি 

ছিল ? উত্তর হইল কি মনুষ্য দেশে কি দ্রবিড়দেশে, যজ্ঞদেশ জাত 

হইবার পর হইতেই, সেই যজ্ঞ দেশকে যজ্ঞপুরুষের অর্থাৎ হরির 

প্রতিমা কল্পনা করিয়া তাহারই পু্জ! হইয়াছে; সেহ পৃজাতে 

লিখিত পুজ। পদ্ধতি অনুসারে ছন্দোযুক্ত মন্ত্রপাঠ করা হইয়াছে ; 

উহাই মানভূম ও দ্রবিড়ের চিরন্তন প্রথা । 

১৮। হরির পুজাই যদি দ্রবিড় ও মানভূমের প্রাচীনতম পুজা, 

তবে ইন্দ্র আসিলেন কোথা হুইতে ? মানভূমে ইন্দ্রাণী নদী আছে, 

হরি-নদ আছে, ব্রক্মাণী নদী আছে, হরদয়িতা নদী আছে। ব্রন্ধা। 

পপ: শপ সপ শশা শপ শপে শপ পপি শা শা 

রঃ পরিশিষ্ট দেখুন | 
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বিষু্, মহেশ্বর ও ইন্দ্রের পুজা পাইলাম। কিন্তু-দ্রবিড় দেশের 
দেবতা অজ, অর্থাু একাধারে ব্রহ্ম! বিষু মহেশ্বর। উন্দ্রকে তো 
কোন অভিধানে অজ বলে না। তবেই দ্রবিড় দেশে ইন্দ্রের 

পুজা ছিলনা! । নিম্নলিখিত খকে ইন্দ্রকে বলা হইয়াছে সত্যের 
অর্থাৎ খতের পুত্র। “সুনুং সত্যস্য সত্পতিং খ ৮/৬৯৪, রমেশ 

বাবুর অনুবাদ £-_ইন্দ্র ***সজ্ঞেন্র পুত্র সাধুলোকের পালক । 

এই যক্্র, যজ্রপুরুষ অর্থাৎ হরিভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন ন1। 
তবেই পাইতেছি ইন্দ্র পুরাতন দেবতা নহেন। হরিই প্রাচীন 

দেবত! ॥ ইন্দ্রকে পরে কল্লপন! কর! হইয়াছে । তিনি যজ্ঞপুরুষ 

বা অজ নহেন, যন্ত্রপুরুষের পুত্র--অতএব অপেক্ষাকৃত আধুনিক 

দেবতা । তাই ইন্দ্রকে দ্বিতীয় প্রস্তাবে * মধ্যবয়সী দেবতা 
বলিয়াছি। 

১৯। কথা বাড়িয়া চলিল এক্ষণ সংক্ষেপ করিতে হুইবে। 

পাইলাম মানভূম ও দ্রবিড় দেশের প্রাচীনতম পুজিত দেবতা হরি 
বা বঙ্ত্রপুরুষ। এখন মানভূম ও ত্রবিড়দেশ বে বাঙ্গালির “প্রত্ুওক£ 

তাহা দেখাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেখাইয়াছ্ি 
ইন্সণাকু ৬ত্তর ভারত ও বঙ্গদেশের রাজ! কিন্তু তাহার প্রজাদ্দিগকে 
পঞ্চজনের অর্থাৎ মানভূমের লোক বল! হইয়াছে । (খ ১০।৬০।৪) 
খগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৬৯ সুক্তের খধির নাম প্রিয়মেধ। এ 
সুক্তের ১২. খকে আছে-হে বরুণ তুমি স্থৃদ্দেব, যেমন রশ্মি সমূহ 

ূ্ধ্যা তিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ তোমার তালুতে সপ্তসিন্ধু অনুক্ষণ 
পেশি | শি পপি 

॥ *এই খণ্ডের প্রথম প্রস্তাব ৮ পার! 
সপ পাপী? পে পাপন পপর 
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প্রবাহিত হইতেছে। তবেই পাইতেছি এ সুক্ত রচনার সময় 

প্রিয়মেধ সপ্তসিম্ধুর দেশে অর্থাড মানভূমে ছিলেন। তিনি এ 
সুক্তের ১৮ খকে বলিতেছেন পগ্রিয়মেধাগণ ইহার্দিগের পুরাতন 

স্থান (প্রত্বওকঃ) প্রাপ্ত হইয়াচেন। তাহারা পূর্বব প্রদানের নিমিত্ত 

কুশ বিস্তীর্ণ করিয়াছেন এবং হব্স্থাপন করিয়াছেন।” তবেই 
আনভ্ভমম “প্রত ওুক্৪ হইতেছে এবং অপেক্ষাকৃত 

আধুনিকদেশ-_ব্জ ও উত্তর ভারত-_নৃতনওকঃ হইতেছে। 

আরও পাইতেছি মনুষ্য দেশও দিবদেশ প্রাচীনতম খঝষির স্থান 

এবং এ খধির৷ গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দে স্তব রচনা! করিতেন। 

অতএব উহাই সংস্কতভাষার প্রাচীন স্থান। (খ ১০।১৩০ ) 

২০। যাহারা মহানদার দক্ষিণের দেশকে “গ্মজম্না্ড” 

নাম দিয়াছিল,তাহারা এদেশের গ্রাণাইট্ পাথরের মধ্যস্থিত গোলা- 

কার নিমস্থানে সমুদ্র দেখিয়াছিল এবং হরির নাভি সরোবর হুইতে* 

লোকপল্স উঠার পূর্বে সর্থাৎ ত্রাহ্মকল্পে বা মাদিকল্লে এঁ স্থানে 

বাস করিত। তাহার পুর্বেবর কালনির্ণয়ের কোন উপায় নাই । 

তাহার। যে সংস্কৃতভাষী ছিল অজনাভনামই তাহার প্রমাণ 

দেয়। স্থতরাঁং আমদের বাধ্য হইয়াই বলিতে হইবে সংস্কৃত- 
ভাষার আদিম নিবাসস্থান 'ক্মজন্নাভভ' বা! ভ্রন্িডুজেস্ণ। 
ম'নভূমের নাম মানভূম হইয়াছে তৃতীয় বা বারাহকল্পে; কারণ 
আদিমনু এ কল্পের সআাটু। এ অঞ্চলে যে গণ্ডোয়ান। শৈল- 

নামক প্রস্তর ভূগর্ভ হইতে উগ্িরাছে তাহা অজনাভদেশে লোক- 
পল্ম উঠ।র বন পরে। মানভূম অঞ্চলে গণ্ডোয়ান! শৈলের দেশ 
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সর্ববাপেক্ষ! অধিক; আর এটাই বরাহভূম অর্থাৎ বরাহদেবে 
সমুদ্র গর্ভ হইতে পৃথিবী (মৃত্তিক! ) উঠাইবার শ্থান। অতএব 
আমর! গণ্ডোয়ান। শৈল উঠার কালকেই বারাহ বা তৃতীয় কল্লের 

আরম্ভ বলিয়! ধরিয়া লইতে পারি। বারাহ কল্পের মায়ুঃ ১২০০০ 

ব্সর। পঞ্জিকা উহাকে ৩৬০ দিয়! গুণ করিয়! রাখিয়াছে। 

তা রাখুক আমি না হয় বলি এ কল্পের পরিমাণ ১২০০০ বগুসরের 

কম নহে। ত্রাক্মকল্প সুষ্টির আদিতে আরম্ভ হইয়াছে ; উা, 
মহাকল্প, উহার পারমাণ কোথাও দেওয়৷ নাই। কিন্তু পাদ্প- 

কল্পকে মহাকল্প বলা হয় নাই। তবেই উহাকে বরাহকল্পের 

সহিত একদলে ফেলিয়। আমরা ব্ললিভে পারি পাদ্মকল্লের 

আয়ুও ১২০০০ বতুপর ছিল, তাহ। দেখিয়াই ভথ্ষ্িদ্বাণী কণা 

হইয়াছিল বরাহকল্পও ১২০০০ ব€সরে শেষ হইবে এবং তণুপরে 

প্রলয় ও পুনঃ হ্ষ্টি হইবে । কিন্তু সে প্রলয় হয় নাই। বরাহ- 

কল্লের.কলিকাল আরস্ত হইয়াছে খৃষ্টের জন্মের ৩১০১ বগসর 

পুর্বেব। কলির আয়ু ১২০০ বগুদর। এই হিসাবে বরাহকল্লেব 

শেষ হওয়া উচিত ছিল খৃঃ পুঃ ১৯০১ বগুসরে । তবেই বরাহ- 
কল্লের আরস্ত হইয়াহিল খুঃ পৃঃ ১৩৯০১ বতনরে। আর পাচ্প- 

কল্প আরস্ত হইয়াছিল তাহার ও ১২০০০ বগসর পুর্বে অর্থাৎ 
খৃঃ পুঃ ২৫৯০১ অন্দে । অতএব পাইতেছি খৃঃ পৃঃ ২৫৯০১ অব্দের 

ও পূর্বে সংস্কৃতভাষী লোক দ্রবিড় দেশে বাস করিত। মানভূমের 

মান্ভূম নাম হইয়াছে খুঃ পুঃ ১৩৯০১ অব্দের পরে। অতএব 

দ্রবিডদেশকেই আমর সংস্কৃতভাষীর প্রাচীনতম নিবাসস্থান 
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বলিতে বাধ্য। অজ, খত, সত্য, যদ, হরি, হরের্নাভিসরোরুহং 
এ সব কথ! তামিলও নহে, তেলেগডও নহে, বিশুদ্ধ সংস্কৃত। 

আত এব দ্রবিউদেশ ব্রা্মকল্প হইতেই বিশুদ্ধ সংস্কতভাষীর দেশ। 

শামিল ও তেলেগুভাষা সংস্কৃত কথ ধার করিয়া! লয় নাই--সংস্কত 

ভাঙ্গিয়া এ দুই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। যাহার! গ্রাণাইট্ পাথরের 

খত, অজ, সত্য বা পরব্রহ্গ সংজ্ঞ। দিয়াছিল তাহার! ষে ব্রন্মজ্ঞানী 

ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অজকথ৷ তাহাদের অভিধানে ছিল । 

মতএব তাহার। ব্রহ্ম! বিষুর মহেশবরকে এক জ্ঞানে পুজা করিত। 

আর খগবেদের ১০।১৯০ সুক্তের বক্তব্য বিষয়ের কল্পন! যে 

ব্রহ্মকল্পে হইয়াছিল, তখনও (যে হরির নাভিলরোবর হইতে লোক- 

পল্প উঠে নাই ইহা নিশ্চয় । সুতরাং [ব৬1১০]৮৮ 01)601 91 60৮ 

07।1০18৩ দ্রবিড়দেশে ব খুঃপুঃ ২৫৯০১ অবে রও পুর্বেবের ()1৮015 

ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে । এ 6০০1 যদি সত্য হয়, তবে 

২৮০০০ বহুদর পূর্বেবও সত্য ছিল এবং উহা! বুঝিবার মত শক্তি 

আপনাদের যদি থ!কিতে পারে, তবে আপনাদের পূর্বপুরুষদের 

যে থাকিতে পারে না তাহাইবা কে বলিল ? দ্রবিড়দেশের সংস্কৃত- 

ভাষী লোক কোন্ সময়ে বর্ববর ছিল তাহ! আঁমি আন্দাজ করিয়াও 

বলিতে পারি না। তাহাদের নিজেদের 672016101 হইতেছে-_ 

বিশস্থঠির ঠিক পর হইতেই তাহারা ব্রক্ষজ্ঞানী এবং এক আদিদেব 

যজ্ঞেশ্বরের অর্থাত হরির পুজক। ব্রদ্ধজ্ঞান তাহারা স্বয়ং সৃষ্টি 

কর্তার নিকট হইতে পাইয়াছে। সৃষ্টিকর্তা 1০9০1 হইতে অগ্নি 

উত্পাদন করিয়! তাহার মধ্যে গ্রাণাইট্ পাথরে নিজের প্রাতিম! 
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নির্মাণ করিয়া পুজা করিবাব জন্য তাহাদিগকে উপহার দিয়াছেন ; 

আবার তাহাই তাহাদের একাধারে মাতা! পিত। এবং স্বদেশ। 

২১। চি্বু এবং যজ্ঞদেশ যে একই তাহা 61)019 

1].-01র ব্যাখাতেই পাইয়াছি। উহাই যে সংস্কৃতভাষার 

প্রাচীনতম স্থান এবং [9ঞ1দ বা আপঃ হইতে নির্মিত তাভ' 

নিন্নলিখিত মন্ত্রে স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে । 

“সুক্ত বাকং প্রথম মাদিদ্ 

অগ্রিমাদিদ্ধবরজনঘুস্ত দেবাঃ। 

স এবাং যজ্জে। অভবত্তনূপা। 

স্তং ছোৌর্বেদ তং পৃথিবা 'তমাপঃ ॥ 
ঝথেদ ৯০।৮৮1৮ 

' * দেবগণ আর্থাৎ দিবদেশ (দ্রবিড়।) বাপিগণই প্রথম সূক্ত রচন! 

করিলেন, অগ্নি জ্বালিলেন এবং হবি উৎপ।দন করিলেন । সেই 

(অতীদ্ধ তপ হইতে উৎপন্ন) যজ্ভদেশই তীহার্দের শরীর 

রক্ষাকারী দেশ অর্থাৎ বাসস্থান যাহাকে ঘ্ৌঃ, পৃথিবী, এবং 
আপঃ (1)61)918 ) বলিয়া লোকে জানে । 73 

এই কথাই খগবেদ ১০।৪৫।৮ এই মন্ত্রেও পাওয়া যায় 

*অগ্রিরযৃতো। অভব্দ্য়োভিরদেনং 

ছোর্জনয়ৎ স্থরেতাঃ 1৮ 
বয়সে ( যদ্ত্কায় ) অগ্নি অমর ( অতি প্রাচীন ), যেহেতু উত্তম 

জন্মদ!নশক্তিযুক্ত দিবদেশ (ব্রবিড় ) ইহাকে জন্ম দিয়াছিল। 
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নিন্মোল্লিখত খকে দিবদেশকেই পুষ্কর বা পদ্মের দেশ অর্থাৎ 
হরির নাভিপদ্যের দেশ বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

“ত্বামগ্নে পুক্ষরাদধ্যর্থবা নিরমন্থৃত। 
মূ? বিশ্বস্ত বাঘতঃ ॥৮ খগুবেদ ৬।১৬1১৩ 

হে অগ্নি অথর্ব! খধি বিশ্বের ধারণকারী শিরোবৎু পুক্করদেশে 

তোমাকে প্রথম মন্থন করিয়াছিলেন । 3 

যাহাই বজভ্ূদেশ, তাহাই দিব, তাহাই হরির নাভিপদ্মের দেশ। 

অথর্বব। ব্রহ্মার প্রথম পুত্র! তিনি এই নাভিপদ্মদেশে অগ্নি মন্থন 

করিয়া প্রথম যজ্ঞ করিয়াছিলেন--ইহাই পুরাণের কথা! এবং 

মুণ্ডকোপনিষদের কথার সহিত মিলিয়! যায়। রমেশবাবুর টাকায় 
পাই সায়ণাচাধ্য এস্থলে ব্রহ্মাকে বয়কট করিতে পারেন নাই । 

মুণ্ডকোপনিষদে--অর্থবরবাই প্রথমে পিতা ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মবিভা] 

লাভ করেন--একথা আছে । খগবেদেও পাই সেই অথর্ববাই 

প্রথম যজ্ঞকারী ; দিব দেশেই প্রথম যজ্ঞাগ্রির উৎপত্তি । মান- 

চোত্রেও দেখি দিব দেশই হরির নাভিপদ্া বা পুক্ষরের দেশ, অতএব 

খগবেদের মতে অথর্ববার দেশ । খগবেদ যে ব্রহ্মাকে বয়কট 

করিতে কৃতসংন্থল্প হইয়াছিল তাহা বৃথা হইয়াছে । যাহ] হরি- 

নান্ভির দেশ, তাহাই যজ্ঞদেশ, তাহাই আবার ইলস্পদ কারণ £-- 

জোহুত্রো 'গ্নিঃ প্রথমর্গপিতেবেলম্পদে মনুষা 

যগুসমিদ্ধ |” 

থ।--২1১০1১ 
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সকলের হোতব্য অগ্নি পিতার স্ায়, প্রথমে ইলার পদে 

মনুষ্য কর্তৃক প্রন্থালিত হুইয়াছিলেন।13 

“হলায়াস্পুত্রঃ” খ ৩৯1৩ 

অগ্নি ইলার পুত্র অর্থাৎ সেইখানে প্রথম জন্মিয়াছেন | 

এই “ইলা” ব! যজ্ঞ দেশেরই এক অংশের নাম মান (ব) ভূম 
ব “মানুষ দেশ' অপর অংশের নাম দ্রবিড়। এখন মিলাইয়া 

দেখুন £-_ 

“নিত্বা দধে বর আ. পুথিব্য। 
ইলা়াম্পদে স্ুদিনত্ে অস্থাং। 

দৃষদ্বত্য।ং মানুষ আপরয়ায়াং 

সরম্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি ॥৮ 

ঝা ৩২৩৪ 

__স্দিন লাভের জন্য _ইলারূপ 
স্থদিন (লাভ হইয়াছে এই) যজ্ঞ দেশরূপ 

পৃথিবার উৎকৃষ্ট স্থানে তোমাকে স্থাপন করিতে ই। হে অগ্নি তুমি 

দৃযদ্বতী_ আপয়া _সরম্বতী___ তীরস্থিত 
দক্ষিণ ব্রক্মামী অপিবা মহানদী উত্তর ব্রহ্মাণী 

____ মাুষের গুহে _. __ ধন বিশিষ্ট হইয়া দীপ্ত হও । 
মানুষ দেশে অর্থাৎ মানবভুমে 

অতএব যজ্ভ্রদ্েশ বা হরির নাভিপল্পের দেশ ধরিতে আমাদের 

গোলযোগ হয় নাই। আর ইহাই যে সংস্কৃতভাষী যজ্জঞকারীর 

“ছে অগ্মি_ 
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আদিমনিবাসস্থান সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। তবে বজ্দদেশ 

ধরিতে একজনের গোলযোগ হইয়াছে--তিনি মনুংহিতার লেখক 
তিনি বত্দেশকে দেশের বিভাগের মধ্যে ফেলিয়াছেন বটে কিন্তু 

তাহার কথায় দেশটী ধর! যায় ন]। 

একট কথ! আছে--কোনও একজন অপরিপরক আমিনকে 

কোন একস্থানের সীম! নির্দেশ করিবার জন্য পাঠান হইয়াছিল । 
দে আসিয়। রিপোর্ট করিল বিরোধীয় ভূমির উত্তর সীম! কাল গরু 

চরিবার স্থান, পূর্ব সীম! মহিষচরিবার স্থান ইত্যাদি । সে 

রিপোর্ট ঠিকই করিয়াছিল কিন্তু স্থানের নির্দেশ হইল না। তথা- 

কথিত মন্ুরও যঙ্ঞদেশের বর্ণনা গেইরূপ । 

“কৃষ্ণসারস্ত চরতি মৃগেো যত্র স্বভাবতঃ | 

সজ্ঞেয়ে যজ্ছিঘ়ে। দেশে! শ্রেচ্ছদেশস্ততঃপরঃ ॥ 
মনু 1২৩ 

আমাদের নিবাসস্থানের পুর্বেনে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে এই 

চারিদিকেই শ্ত্রেচ্ছ আছে । স্থৃতরাং কোন দ্দিকে গেলে যজ্ভিয় দেশ 

পাইব বুঝিতে পারিতেছি না। কলিকাতার নিকট আলিপুরের 

বাগানে, ঢাকার দিলকুশা! বাগানে, এই উভয় স্থানেই মুগগণ 

স্বভাবতঃ বিচরণ করে ৷ অন্য অন্য দেশেও এরূপ বাগান আছে। 

আর বন জঙ্গলের তে। কথাই নাই । সুতরাং যেখানে কৃঞ্ণচসার- 

মুগ স্বভাবতঃ চরিয়া বেড়ায় তাহাই যদি বভিতয় দেশ হয় তবে 

শ্নেচ্ছ দেশও যজ্ঞিমদেশের অন্তুর্গত হয়। অতএব মনুসংহিত!র 

বর্ণনা দেশ নির্ণয়ে নিতীস্তই অকন্মণ্য। 
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সায়ণাচাধ্য বলেন যজ্ভ্ত এবং খত একই কথা। একথা 

এপর্য্যস্ত আপনারা সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও গ্রহণ 

করিতে বাধা দেখিনা । অতএব খতনাভিও যাহা যজ্ঞনাভিও 

তাহাই। বৈবস্বতমন্ুর পিত৷ দ্রবিড়দেশের লোক। তিনি 

১০ম।১৩ সৃক্তে তীহার নিজের দেশকে খতনাভি বা যজ্ঞনাভি 

বলিয়াছেন; সেই স্থানে ষ.জভ্তর নাভির চিহুও পাওয়! গিয়াছে । 

যে যজ্ঞের তাহ! নাভি সে যজ্ঞ বা বজ্ঞিয়দেশ ভাগলপুর হইতে 

কুমারিকা পর্যাপ্ত বিস্তৃত। শ্রীমন্তাগবত বলেন বৈবস্বত মন্ুর 
প্রথম রাজ্য, অতএব পিতৃভূমি, দ্রবিড় দেশ। হ্ুতরাং আমর! 

যজ্ঞদেশ ঠিকই ধরিয়াছি। 
রা 

২২। এই দেশ সম্বন্ধে আর একটা সুক্তের উল্লেখ করিয়াই 
অন্ধকার কথা শেষ করিবা খগবেদের ১ম মণ্ডলের ৬১ 

'সুক্তের খষির নাম নাভানেদিক্ট। 'ইনি বিবশ্বান্ নামক দ্রবিড় 
দেশের রাজার নপ্তা, দ্রবিড়পতি সত্যব্রত অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর 

পুত্র। তাহারাও খগবেদের ঝষি। বিবস্বান নিজের দেশকে 

ঝতনাভি বলিয়াছেন। অতএব দ্রবিড়ের নাম ধতনা।ভ বা যন্ডু- 

দেশের নাভ স্থির হইল। নাভানেদিষ্ঠ নিম্নলিখিত সুক্তে এ 
দেশকেই দিবদেশ বলিয়াছেন আর পিতামহের সম্বন্ধে বলয়াছেন-- 

হে বিবস্বান্ দিবদেশে আমি তোমাকে স্ব করিতেছি। 

“তদ্বন্ধুঃ সুরদিবিতে ধিয়ংধা! 
নভানেদিষ্ঠো রপতি প্রবেনন্। 
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সানে। নাভিঃ পরমান্ত বা 

ঘাহং তৎপশ্চ। কতিথশ্চিদাস ॥ 
ইয়ংমে না'ভরিহ মে সংস্থম্ 
ইমে মে দেব! অয়মস্মি সর্বঃ। 
দ্বজ; অহ শ্রথমজা ঝতন্যেদং 

ধেনুরছুহজ্জাব্ুমাঁনা ॥+ 

ধ-_-১০৬১।১৮১ ১৯ 
স্বগ্থসৃধ্য 

হে - আমি নাভানেদি 
হে বিবস্বান্ দিব অর্থাৎ দ্রবিড়দেশে ষ্ট 

তোমার বন্ধু অর্থ আত্মীয় তোমাকে স্তব করিতেছি। আমার 

গাভী. লাভ করি। সেই -ছ্যলোক 
ধনধান্যদায়িনী পৃধিবা 13 

দিব দেশ 1১: 

০2 সৃষ্যের 
আমাদের শ্রেষ্ঠ উতপত্তিস্থান এবং _ টিনা 

বিবস্বানেরও 13 

কামন! যে 

অধিষ্ঠানভূত। 

্ ধ্য ৬. র্ 
আমিসেই _ নম হইতে কয় পুরুষই বা অন্তর? এই আমার 

[ববস্যান্ 1 

উৎপত্তি স্থান এই স্কানেই আমার নিবাস; এই সকল 
দেবতা ০৫ আমার আত্ীয়, আমিও সকল (সকলের 

দিব দেশীয় লোক?) 
আত্মীয়); জ্মোতাগণ যত হইতে সর্বপ্রথম উৎপন্ন ী 

ছ্বিজগণ এইখানে প্রথম জাত হইয়াছিলেন তাই তাহাদের 

হইয়াছেন। যজ্ঞ স্বরূপ!গাভী 

দ্বিজনাম সার্থক ।13 যজ্ঞ দেশের গাভী অর্থাৎ পৃথিবী! 5: 

উৎপন্ন হইয়। সমস্ত উত্পাদন করিয়াছেন। এখানে আমি দ্বিতীয় 
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প্রস্তাবে * যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম “জাতি অর্থ কি? 

তাহার সমাধান হইল। নাভানেদিষ্ঠ এই সুক্তেই বলিয়াছেন 

€( ১০।৬১1২১) তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞকারীর পুত্র । অতএব তাহার 

পিতা! সমস্ত আধ্যাচক্র অর্থাৎ বঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন । 

কাঁজেই তিনি বঙ্গীয় দ্বিজগণকে চিনিছেন, আর তারম্বরে 
বলিতেছেন পদ্বিজা অহ প্রথম্জা2৮অর্থ হইল যে ছুই দেশে জাত 

হইয়৷ বঙ্গীয় ছিজগণ দ্বির্জ হইয়া.ডন তাহার প্রথম দেশ এই 

দিব বা দ্রবিডদেশ। ইহার ইংরাজি অনুবাদ হইতেছে 

“১119 6ত100-1)0]) 51০ 186 1)0500 17619 %, 6, 118 

[)18,5108,.5 

বাঙ্গালির অর্থাৎ বাঙ্গ 'আধ্যের প্রাচীনতম নিবাসম্থানি খুজিতে 

ছিলেন তাহা! তবে পাইয়ছেন। কারণ যে আধা সেই দ্বিজ। দ্বিজের 

প্রাচীনতম নিবাসম্থান দ্রবিড়দেশ ! তাহাই তবে বাঙ্গালির 

প্রাচীনতম নিবাস স্থান। আর সেই স্থানের অপর নাম 

দিবদেশ। যিনি দিব দেশে জম্মন তিনি দেব। সেইজন্য নাভানেদিষ্ট 
বলিতেছেন--“ইমে মে দেবা2৮--এই দেবগণ আমারই আত্মীয় । 

তবেই পাইতেছি দ্রবিড় দেশীয় সাকার রক্ত মাংসের শবীরযুক্ত 

র্যক্তিগণই দেব এবং তাহারাই নাভানেদিষ্টের আল্মীয় । মানুষকে 
দেব” বলাটা বুঝি আপনাদের পছন্দ হইল না? আচ্ছা 

আপনাদের মধ্যে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ অনেক আছেন। কোন 
ব্যবস্থাপত্রে কি বিবাহের লগ্নপত্রে স্বাক্ষর করিতে আপনারা 

* এই খণ্ডের প্রথম প্রপ্তাব। 
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নিজের নামের পর চৌধুরী, রায় না লিখিয়৷ “দেবশন্্ম1” লিখেন 

কেন ? আপনার! কি “দেব” কথ! লিখিয়৷ বলিতে চাহেন আপনারা 

অধ্যমা, ভগ, পুষার দলের অদৃশ্য দেবতা । আমি তে৷ বলি তাহা 

নহে আপনারা বলিতে চাঁহেন আপনার! দিব দেশীয়--দ্রবিড়দেশীয়। 

আর “শশ্মা” অর্থকি ? অভিধানে পাই শধাতুর পরে কর্তৃবাচ্যে 
মন্ প্রত্যয় করিয়া শশ্মন্ পদ নিষ্পন্ন হয়। শধাতুর একমাত্র 

অর্থ বধ করা। অবশ্য আমি বিশ্বাস করিনা আপনার! নিজেদের 

খুনী বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য এত ব্যস্ত। আমি তো! 
“দেবশঘ্মা” কথার সহজ অর্থ বুঝি “দিব দেশীয় অর্থ।ৎ দ্রবিড়দেশীয় 

যোদ্ধা” | যুদ্ধে বধ নিন্দার নহে । সেই জন্য শশ্মা অর্থ যোদ্ধ 
ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। নাভানেদিষ্ট রাজা বৈবস্থত মন্মুর 

পুত্র, মত এব ক্ষত্রিয় । অতএব তিনি দ্বিজপদধাচা। শ্িনি খুষ্টের 
জন্মের পাঁচহাজার বগুসর পুর্বে দ্রবিড় দেশে বসিয়া তারস্বরে, 
বলিয়৷ গিয়াছেন “এই বিড দেশেই আমার পুর্বৰ নিবাস, আমার 

পিতা, পিতামহ্ের পূর্বব নিবা। আমার মত দ্বিজাতীয় গণের 

প্রাচীনতম পূর্ব পুরুষগণ এই স্থানে প্রথম জাত হইয়াছিলেন । এই 

দেশেরই নাম দিব । এই স্থানের লোককেই দেব বলা হয়। এই 

দেবগণও দ্বিজগণ একই স্তপ্নাং ইহারা সকলেই আমার আত্মীয় । 

আমি দ্বিজ অতএব আমিও ইহাদের সকলের আত্মীয় ।* তবেই স্থান 

নির্বাচনে আমাদের ভ্রম হয় নাই । প্রত্যেক ব্রাঙ্গণ নাক্ষর 

করিতে আপনাকে দ্রবিড় দেশীয় যো্ধ1 বলিয়া! পরিচয় দিভেছেন 

এই ইঙ্গিত এতদিন বুঝিতেন পারি নাই এখন বুঝিলাম। 
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দ্রবিড় দেশে ব্রন্মজ্ঞানী সকলেই ছিলেন। স্থতরাং সেখানে ব্রাহ্মণ 

কথ! বিশ্যেত্ৃচ্্বাপক ছিল না। সে দেশের অভিজাতব্গ শন্্ম। 

অর্থাৎ যোদ্ধ। বলিয়৷ পরিচয় দিতেই ভালবাসিতেন তাই তাহারা 

দেবশনম্ম। । তাহাদের মধ্যে যাহার! খক্ রচন! করিতেন তাহারা 

দিব্যখষি (খা ১০১৩০ )।1 আর সেই প্রাচীনতমস্থানের প্রাচীন 

তম খষিরা খকু রচনা করিয়। যাহার যজ্ঞ বা পুজা করিতেন 
তিনিই আদি (দৃব “যন” ব1 যন্পুরুষ | 

খগবেদের ১০ মঞ্চলের ৯০ সুক্তে আছে 3- 

“নঙ্ছেন যজ্ভছসমজন্ত দেবা 

স্তানি সন্মাণি প্রথমান্য]সন্ |?” ১৬ 

দ্রবিড দেশীয়গণ যচ্ দেশদ্ার। ন্র্থাৎ যজ্ঞ দেশকে প্রতিমা 

কল্পনা! করিয়া তাহাদ্বারা, “্যচ্ছের” অর্থ'ৎ যক্দরপুরুষ হরিব পুজা 

' "করিয়াছিলেন তাহাই সর্বপ্রথম ধন্্মানুষ্টান। 
১ম মণ্ডল নাকি আধুনিক । খগ বেদের প্রথম মগ্ডলই নাকি 

পৃথিবীর মধ্যে সর্দদপ্রাচান গ্রন্থ । গাচ্ছা আমি যদি প্রথম মগ্ুডলেই 

এ কথা দেখাইতে পারি তবে তো! শ্রার কিছু বলিবার থাকিবে না! ? 

১ম মণ্ডল ১১৪ সুক্ত ৫০ খক্ দেখনতো$-- 

হতেন বজ্ঞনবজস্ত দেব! 

স্তানি ধন্মাণি প্রথম।ন্যামন্ |”, 

অতএব দ্রনিড় বা অভ্ন্রঙ্গেন্ণ লীহাল্লিক্চা হইতে 
জাত হইলাজ পন্পই ভর জেস্পাস্ণীনধ। ভী দেস্পক্ে 



( ৮৩ ) 

হল্ভ্রিন্ল স্যনক্ডিহ্ম দস্প কল্সনা কল্ভিম্া ভাহ। ভালা 
হল্তিল্ল সুজ স্ুল্িস্াছিভ, আল্ল হাই প্রথম 
্পুজ্গ1। বঙ্গীয় দ্বিজাতীয়গণের পূর্ববপুরুষগণ যে ভ্রবিড় দেশের লোক 
তাহ! ৭০০০ বগুসরের পৃর্ব্বেকার দ্রবিড় দেশের রাজপুত্রের লিখিত 
মন্ত্র পাওয়া গিয়াছে । তবেই পাইতেছি বাঙ্গালির পূর্বপুরুষ 

দিগের প্রাচীনতম নিবাসস্থান দ্রবিড় ঝা দিব দেশ, 'আর সেই 

স্থানের প্রাচীনতম দেরতার নাম *ম্বভ্ প্পুলভন্ম” বা হল্লি। 

সেই অজ, নিত্য, শাশ্বতধন্মগোপ্ডাকে নমস্কার-- 

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ 

স্রমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানমৃ। 

বেত্তাস বেছ্াং চ পরং চ ধাম 

ত্বয়াততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ 

নমো নমস্তেহ সত সহঅকৃত্বঃ ৪: 

পুনশ্চ ভূষ়োহাপ নমো নমস্তে | 
নম? পুরস্ত'দথ পৃষ্ঠতস্তে 

নমে'হস্ততে সর্ববত এব সর্বব ॥ 

২৭ শে মাচ্চ 
১৯২৫ ৰ ীভবানা প্রসাদ নিযোগী 

মালদহ 

অনম্মাত্ত । 





পারাশ্ষ্ট। 

€ আধ্যাবন্ত”, ব্রঙ্মাবন্ত ও “ঙ্ঞজদেশ” এই নামত্রয়ে যথাক্রমে 
এই গ্রন্থের প্রথমখণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব 

বুঝিতে হইবে ।) 

আাআাাশু । 

শু পাল্লা । 
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(২০০ 17001960081 956806৩1 730)005]. ৮০] 1, 
1১৯6 7) 

আলাশ্র)াননশু । 

৭ স্পান্া। 

তত্তের দিক দিয়! দোখলে “বাঙ্গাল কথা নিন্দ! নহে স্তুতি |” 

কিন্তু বাঙ্গাল কথ! যে বর্তমান সময়ে নিন্দার্থে ব্যবহার করা হয় 

তদ্বিষয়েতো সন্দেহ নাই । ইহাতে দুইটা প্র্ম উঠিতেছে £__ 

(১) বাঙ্গাল কথাটা নিন্দার্থে কেন ব্যবহৃত হইল ? 

(২) এইরূপ শিন্দার্৫ধে ব্যবহারের আরন্ত হইয়াছে কতদিন? 

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই বঙ্গকথ।য় খঞ্জত্বের 

আতাস আছে তাই আমাদের সাহত ধশ্মমতের বিরোধ সুত্র 

বাহার! সিঙ্কুনদের তীরে গিয়া নুতন ধন্মস্থপন করেন তাহারা 

ষেমন আমাদের গৌরবের “মঘ” ( পুজিত-_ শ্রেষ্ঠ ) এই নামকে 

মগ *--_যাধাবর--কীকট--কুগুমিত যাষ।বর--বা খোড়। এই সব 

অর্থ দিয়াছিলেন, তেমনি “বাঙ্গ” ( পবিত্র গৌরী নদী পরিবেষ্টিত 
৮. পাপ পিশশীশপী 

*৬ আমর। পাইয়াছি খরেন্দ্র দেশের নাম মধধঘীপ ছিল। জতএব এ 

স্বীপধাপিগণ “মঘ; | উহার| থে স্থানে বাস করে অর্থাৎ বিহার হইতে আরা 

কান, এবং জ্রন্ধদেশ পর্ধাস্ত সকলই মঘধ। তিববতের ইতিহাসে আছে মথধ 

বলিতে সমস্ত ভারত সামআাঞ্য এবং মধ বলিতে পুজিত, (বিধ'ন্ বোঝ। যায় 

পশ্চিম আিয়ায় অর্থাৎ বাবিলন প্যালেষ্টাইন ও পারস্থ দেশে মধ (মগ) 

বলিলে "15517850100 1295৮5 (2.2,115015) বোঝ যাইত ॥ এখন 

আরাকানবাসীর। 'মগ দন, ত্রঙ্মদেশবাসীর! বর্ধর মগ। আর ধণ্বেদে মধ 



( ৮০ ) 

গৌরীপট দেশের অধিবাসী ) এই ন।মের অর্থ দিয়াছিলেন খঞ্জ-_- 

গোঁড়!--( কীকট ), বন গমনশীল--বুনে৷ | স্থতরাং এখন মথের 

মুলুক হইয়াছে-.বর্ববরের দেশ, আর বাঙ্গাল অর্থ হইয়াছে--মুরখ। 

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিতে চাই বাঙ্গাল কথার 

নিন্দার্থে ব্যবহার ইঞ্ষাকুর পিত! বৈবস্বত মন্ুর রাঁজযাভিষেকের 
প্রায় সমসাময়িক । কারণ এ সময়ের পরেই 180) ভাষা 

ংস্কত হইতে পৃথক্ হইয়াছে এবং এ ভাষায় “বান্গালি কথার 
রূপান্তর *912815 “বাল্গারি' শব্দের অর্থ--দেশের লোক” এবং 

“অসভ্য” এই উত্তয়ই পাওয়া যায়। 

আমাদের দেশে সাধু ভাষায় যে /বা্জাল'কথ| প্রাচীন কালেই 

পরিতাক্ত হইয়াছে তাহার প্রমাণ এই যে উপনিষদে বাঙ্গাল 

দেশের নান পাঞধ্চাল দেশ, মহাভারতে ও বাঙ্গালদেশের নাম 

' পাধালদেশ,দাছিত্যে বাঙ্গলা কবিতার নাম পাঞ্চালী ( কবিতা )। 

এখন পাখলালছেশ্শ মে বাঙ্গাল দেশ ভিন্ন অন্য কিছু নঙে 

তহার প্রমাণ লউন ১ ৃ 
প্রথম গুমাণ-- ভ্'গদ যে পাঞ্চালদেশের রাজা- এবং তাহার 

রাজধানী ঘে অ.ইচ্ছত্র পুর এবং তগদণ্ড যে কামরূপের রাঙা ছিলেন 

একথা সকলেই জানে । এক্ষণ মহাভারতের বনপর্বেবর ২৫৩ 

অধ্যায়ে পাই পূর্ববদিক্ বিজয়ের জন্য দুর্যো।ধনের রাজধানী হইতে 

নিগত হইয়। “মহাযোদ্ধ। কর্ণ বিপুল সৈন্য পরিবৃত হইয়া ভগ 

' মগধ ) দেশ “কীকট” অথ [8107 006 18100110017 01 1551)0 91 

৬16 ৮/700101 015, 



( ৮৯ ) 

াত্্যেল্ল রমণীয় নগর নিরুদ্ধ করিলেন, প্রচণ্ড যুদ্ধ দ্বারা 
সেই বীধ্যসম্পন্ন নরপতিকে স্ববশে আনিলেন এবং তাহাকে 

স্বর্ণ রজত ও বনুবিধ রত্বজাত কর স্বরূপে প্রদান করিতেও 
বাধা করিলেন। রাধেয় দ্রুপদ রাজকে বিনিজ্জিত করিবার 
পর তাহার অনুগত দমস্ত নরপালগণকেও বশীভূত ও করপ্রাদ 

করিলেন। অনস্তর উত্তক্পলিত্চে উপনীত হইয়া তত্রত্য 

নরাধিপগণকে বশে আনিয়া এবং জগচতেল্প পল্লাজন্ত 

সাধন পুর্ববক শক্রবর্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে হিমালয় 
ভুধরে আব্রঢ় হইলেন।” ইহাতে পাইলাম পাঞ্চাল দেশ 

ছধ্যোধনের রাজধাশীর পর্বে এবং এ দেশ হইতে কামরূপে 

যাইতে হইলে উত্তরদিকে যাইতে ভয়, অতএব পাঞ্চল দেশ 

“বাঙ্গালদেশঃ । দ্রূপদদের অধীনে বহু সামস্ত নরপতি ছিল 

অতএব তিনি সম্রট। সুতরাং পার্চালফেশ গঙ্গা যমুনার" 

দোয়াবের মধ্য হইতে পারে ন!। 

দ্বিতীয় প্রমাণ ;--মহাভারত আদিপর্বব, ১৬৭ অধ্যায়ে পাই 

গঙজ্াঞ্স হ্বাক্স সমীপে ভরদ্ধাজের আশ্রম। দ্রুপদ তদ্দেশীয় 

পৃষতরাজার পুত্র। কারণ “ক্ষীত্রয়বর পৃষততনর দ্রুপদ প্রত্যহ 

ভরদ্বাঞজ্জের আশ্রমে গমন করিয়া ( ভরদ্বাজ পুত্র) দ্রোণের সহিত 

ক্রীন্ড। ও অধ্যয়ন করিতেন” এই গঙ্গাদধার কোন স্থান ? গঙ্গার 

দুইটী দ্বার আছে--একটা হরিদ্বার বা হরছার-- যে দ্বারদিয়া গঙ্গ। 

আকাশ হইতে ভূতলে আদিলেন, আর দ্বিতীয় দ্বার--শক্রীগলি 

রাজমহাল পর্ববতের উত্তর দিকে--ভগ বরথ-পুর-ভিগলথ পুর 



( ৯* ) 

তাগলপুরে থাকিয়া, খাল কাটিয়া, যে দ্বার দিয়া ভগীরথ গঙ্গাকে 
সাগর সঙ্গমে লইয়। গিয়াছিলেন। ড্রুপদ রাজ্যের এই 

গঙ্গাছ্ছ।র ষে হরিদ্বার নহে --শক্রীগলি--তাহার প্রমণ মহাভারতের 

উক্ত অধ্যায়েই আছে। ভ্রুপদ পিতার রাজ্য রাজা হইলেন । দফ্রোণ 

রাজ। নহেন এইজন্য দ্রুপদ তাহার সখ্য অস্বীকার করিলে আচাধা 

এ রাজ্য কৌশলে লাভ করিয় দ্রুপদ কে বলিতেছেন “আমি 
পুনর্ববার তোমাব সহিত সখা প্রার্থন। করিতেছি, কিন্তু অধুন! 

আমি রাঞ্জ। ভুমি রাজা নহ। রাজ। ন| হইলে রাজার মহিত সখ্য 

হইতে পারে ন! এজন্। তে।মার সহিত একত্রে রাজ্য করিব । এইরূপ 

স্থির করিয়াছি যে ভ্রমি ভাগীরথার দক্ষিণকুলে রাজা হও আমি 

উত্তরকুলে রাজ। হই 1» তবেই পাইতেছি পাঞ্চালরাজ্যের তিতরে 

তাগীরথী পুর্নববাহিনা ; কিন্তু গজ! যমুনার দোয়াবে তিনি তো 

পুর বাহিনী নহেন। তিনি তথাথ়্ দ্ষেণ বাহিনা। স্ত্রতরাং সেই 

গঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণে কোন ভূমি নাই। অতএব পাঞ্চলদেশ 

শক্রাগলির নিকট। শক্রাগলি পার হইয়া গঙ্গা পুর্ববঝ/হিনী। 

আ।ম “কুন চরিত্র না 90161706901 1০112101, নামক গ্রন্থ 

গঙ্গার উত্তরের অহিচ্ছত্র পুরকে দিনাজপুর জেলার সাপাহার-_ 

সপচ্ছত্রের -সহিত এক প্রমাণ করিয়াছি । উহাতে ভূ-তব্খের 
অনেক কথ! আছে- এখনে বলা সম্ভব নহে। অহিচ্ছপ্র 

পাওয়। যাক ন। যাক পঞ্ালদেশ বজদেশ হইতেছে । 

তৃতীয় প্রমাণ --00%18)1)171000 1118691 91 18)01& নামক 

গ্রন্থে (৮1 7: 1১৮0 11) পাঞ্চালদেশের একাধিক 



( ৯১ ) 

অশ্বমেধযঙ্ঞকারা রাজ।র নাম আছে। চক্রবত্তী না হইলে 
অশ্থমেধ যড্ও কর! যায় না। আমরা পাইয়াছি চক্রবর্তী কথার 
অর্থ সমগ্র বঙ্গের অধীশ্বর। অতএব বঙ্গদেশই পাঞ্চলদেশ 

হইতেছে। 

চতুর্থ প্রমাণ--পাঁচালী বলিলেই বাঙ্গাল! ভাষার কবিত। 

বোঝ! বায়। কেহ কেহ মনে করেন বঙ্গদেশের বাহিরে পাঞ্চ।ল 

নামক কে'ন দেশে একরূপ গীতি-নাটোর স্ষ্টি হইয়াছিল, দেই 

ধরণে দাগুরায় গীতি নাট্যের পুথি রচন! করিয়াছিলেন তাই তাহার 

নাম হইয়।ছিল “"পাচালী”। ইহাতে আমরা-ষযাহার বাড়ীতে 

নিমন্ত্রণ তাহাকে বাদ দিয়া আসনের সংখ্যা নির্দেশ করিতেছি । 

পাঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষা কিছিল তাহ! কি আমর জানি ? 

যদি জানি তবে সেই ভাষায় দাশুরায়ের পঁচালীর আদর্শ বর্তমান 

আছে কিন! তাহ! কি খুজি! দেখিয়াছি? যদ্দি অগত্য। পাল, 

দেশের ভাষ!--সংস্কৃত ধরিয়া লই তবে তে। দাঞ্ুরায় কোন্ আদর্শে 

উহার গীতিনাট্য লিখিয়াছিলেন তাহা পাওয়ার অধিকতর স্ৃবিধা 

হইল-.-কারণ সংস্কৃত সাহিতা সমস্ত ভারশুবাসীর সাধারণ সম্প্ত। 

আমি তো এপধ্যন্ত কোন সংস্কৃত প্্পাচালী” গীতি-নাট্যের কথ। 

শুনি নাই । আর পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই সত্যনারায়ণের 

পঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী, মঙ্গলচণ্তার পাঁচালা দেখম।ছেন__ 

তাহাতে তে গীতি ও নাই নাট্যও নাই। তবে তে। আমর! 

আদর্শও পাইলামন!, অনুকরণ ও পাইলাম না। যত পাঁচালা 

আছে তাঙর সাধারণ বৈশিষ্ট/--বাঞ্জালা কবিতা । অতএব 



॥ ৯২ ) 

পাঁচালী অর্থ বাঙ্গালা কবিতা ধরিলে সবগোল চুকিয়! যায়-_- 

আর পাঞ্চালদেশও বাঙ্গালা দেশ হইয়া যাঁয়। 

পঞ্চম প্রমাণ-__-ধন্মপালের পিত। এবং ধন্মপাল বাঙ্গাল দেশের 

লোক ইহা একবরূপ সর্বববাদিলম্মত। ধন্মপালের তাম্রশাসনে 

তাহাকে “সমগ্র বস্তুমতীর শ!সনকর্তী” (৬) “চতঃসমুদ্র” পধ্যস্ত 

দেশ বিজয়কারী (৬) বল! হইয়াচে। আমরা পাইয়াচি ওক্সদেশই 

সম্ট্ পদবীর জন্মস্থান। এই তাত্রশাসন দ্বারা পুণগু,বদ্ধন ভুক্তির 

অন্তর্গত ভাম দান কর! হইয়াছে । পুণু,-বদ্ধণ প্রাচীন চক্রবস্তী 
সম্রাট দিগের রাজধানী % ; উহা বঙ্গদেশে ! আর পাইতেছি-_ এই 

সম্রাটের অভিষেক সময়ে এবং তাহার আদেশে তাহার 
এক সামন্ত রাজার অভিষেক সমর পাঞ্চালদেশের বৃদ্ধগণ 

অভিষেকের কলমী উঠাইয়া ধরিয়াছিলেন (১২) তবেই বাঙ্গাল।- 

দেশ পাঞ্চালদেশ হইতেছে । 
অতএব আমরা, পাইতেভছি আপ কথা আধ। কথার অপভ্রংশ 

উহার সঞ্চিত কাহার ও বিবাদ নাত বিবাদ পঙ্গ "1 কথার সহিভ-- 

** বিশ্বকোষ পুণগ্তবন্ধন শব দেখুন। 

1 বন্গ ধাতু হইতে বঙ্গ কথা ভইয়ছে' এ ধার অর্থ থণ্জ গতি। 
কটধাতুবধ অর্থ গমন, অতএব কীকট অর্থ কুৎদিতভাবে গমনক1রী-_ 
খঞ্জগতি যাহার--অথাৎ খোড়া: মগশব গমশার্থক “মনগ' ধাতু হইতে 

»€য়াছে। মগকথার অর্থ সতত গমনশীল, অতএব যাধাবপ্গ। কট 

ধৃতু ও মন্গ ধাত ষখল একা্বোধক তখন কীকট অর্থ কুৎপিত বাধার 

(11৬ ৮8006761) ও করা ধার। আর এতরের আরণাকের বাথ্যায় 
নাক সাফণ বঁলয়াছেন 'বনং গচ্ছন]তি বঙ্গ; 



(ভি ,] 

যাহার অর্থ শক্রপক্ষ করিয়াছিল-- গোঁড়া, কুুসিত ভাবে গমনশীল ; 
কীকট, বন গমনকারী--বুনো । তাই দেশের প্রাচীন নাম বাদ 
দিয় সাভিতো পাঞ্চাল নাম পাখা হইয়াছে, আর এককালের 

পেন্সনেল্স “লাকা” নাম গালাগালির সহায় হইয়াছে । 

শ্রন্মাতত | 

১৩৬ পান্তা । 

তথাকথিত শুদ্রগণ নে দীস নন, তাহারাও যে আধ্য ও 

দ্বিজাতি তাহার প্রমাণ মহাভারত, শাস্তিপর্বব, ১৮৮ অধায়ে 

পাওয়া যায় 2-- 

«“ন বিশেমোহাস্ত বণাশাং সর্ব ব্রা্মমিদংজগৎ । 
ব্রহ্মণ। পূর্ববস্ষ্টং ভি কর্ম্মাভিবর্ণতাঁং গতম ॥ (১০) ** 
'কামভো গা প্রধান্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিষসাহ্সা2 | 

ত্যক্তস্বধন্ম! রক্তাঙ্গান্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ (১১) 

গোভ্যো বৃর্ভিং সমাস্থায় গীতাঃ কুষ্যুপজীখিনঃ। 

: স্বধম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তেদিঞ্জা বৈশ্ঠতাং গতাঃ॥ (১২) 
ছিংসানৃতপ্রিয়। লুন্ধ।ঃ সর্ববকর্মে(পজীবিনঃ | 

কৃষণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজা? শুদ্রতাং গতাঃ॥ (১৩) 

উত্যেতৈ? কম্মাভিব্যস্ত! দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ। 

ধন্মো যজ্ঞক্রিয়াতেষাং নিতাং ন প্রতিষিধ্যতে ॥ (১৪) 



( ৯৪ ) 

ভূগ্ড কহিলেন বর্ণ সকলের বিশেষ নাই--এই সমস্ত জগৎ 

ব্রহ্ম! কর্তৃক স্ষ্ট হইয়া প্রথমে ব্রাক্ষণময় ছিল, পরে বর্ম্মানুসারে 
বিবিধ বর্ণ হইয়াছে । .ব সমস্ত ব্রাহ্ষণগণ কাম ভোগানুরক্ত, 

তীক্ষ স্বভাব, ক্রোধন,সাহসিক, স্বধন্মতাগী ও লোহিতান্গ তাহারাই 

ক্ষত্রিযত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । যাহারা গে! সমুহ হইতে জীবিকা- 

নির্ঘবাহকরতঃ কৃষিজীবী হইয়াছে এবং স্বধর্মা অনুষ্ঠান করেনা, 

সেই পীতবর্ণ ব্রাহ্মণের! বৈশ্যত্বলাভ করিয়াছে । আর যে সমুদয় 
দ্বিজগণ হিংসা ও মিথ্যারত, সর্ববকন্মোপজীবী, কুষ্তবর্ণ এবং 

শৌচপরিভ্রষ্ট তাহারাই শুদ্র হইয়াছে । এই সমস্ত কর্মমদ্বার 
পৃথক পুথক্ ব্রান্মণেরাই বর্ণীস্তরে গমন করিয়াচে। তাহাদের 
যচ্রক্রিয়! রূপ ধর্ম নিয়ত প্রতিষিদ্ধ নভে । ( বদ্ধমান রাজবাটার 

তনুবাদ )। 

তবেই হইল খগ.বেদেও পাইতেছি বঙ্গ দেশের সকলেই মানব 

এবং ব্রাঙ্মণ__অতএব দিজাতি, মহাভারতেও পাইলাম এদেশের 

সকলেই ব্রাহ্মণ এবং দ্বিজাতি। আমাদের বর্ধমান জাতিভেদট। 

প্রকৃতই কাল্পনিক । তবে এই জাতি লইয়! দেশে এত মারামারি 

কেন? ইহার উত্তর-- 

আসল ছাঁড়িম্্। সঅকলেন্ অন্যুলল । 

শামি বলিতে চাই জাতিভেদ তিন প্রকার £--(১) যুক্তি- 
তর্কের প্রকৃত জাতিতেদ, (২) রূপকের বা কবিত্বের জাতিভেদ, 

এবং:(৩) জাতি মারার চেষ্টাপ্রসূত কাল্পনিক জাতিভেদ। 



৯৫ ) 

(১) প্রথম প্রকারের জাতিত্েদের কথ! খগবেদে ও 

মহাভারতে পাইয়াচি। এখন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে প্রমাণ 

উদ্ধার করিব। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার বিনীত নিবেদন এই £-- 

দেবকীনন্দন “আমিই এই বিশ্বস্থষি করিয়াছি, এই বিশ্ব সংহার 

করিব, আমাকেই তোমর। সকলে পুজ।কর, আর কাহারও পুজা 
করিওনা, আমাতেক্ঈট তোমাদের মতি হউক, আমারই ভক্ত তোমর। 

হও, আমাকেই পুজা কর, আমাকেই নমস্কার কর তাহ হইলে 

নিশ্চয়ই আমাকেই তোমরা পাইবে” এরূপ কথ! মুখে বলিয়া- 

ছিলেন একপ। আমি বিশ্বাস করিনা । এই গীতা যে মহাভারতের 

অন্তর্গত সেই মহাভারন্তে দেনকীনন্দনের মুখ দিয়া এমন কথা 

সার কোথাও নাহিব হয় নাই । মহাভারতে কৃষ্ণ মানুষ, এবং 

ছিনি মান্থুমের মতই কগা! বলিয়াছেন । আমার বিশ্বাস তিনি 

বলিয়াছেন “পরম দেবতা কুষ্ণই স্ট্িস্থিতবিনাশ কারী, সকল, 

দেবতা ছাড়িয়! তাহারই পুজাকর, কৃষ্ণেই তোমাদের মতি হউক, 
কৃষণেই ভক্তি হওক, কুষ্ণকেই পুজা কর, কৃষ্ণকেই নমস্কার কর 

তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদের কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইবে ।” গীতার 

ভাষার এই দোষ লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ নবদ্ীপচন্দ্র বলিয়াছিলেন 

“অবতার ন। বুলে কভু আমি অন্তার ॥ 

গীতায় জাতিন্ছেদ সম্বন্ধে পাই__চাতুর্বর্ণ্যং ময়া স্ষ্টং গুণ 

কণ্্মবিভাগশঃ | ময়। কথার স্থানে কৃষ্ণেন লিখিতে হইবে । আর 

স্ষ্ির পূর্বে কাহারও গুণও থাকে না, কর্ম্মও থাকে না । অতএব 

'সষ্টং এই পদের পরিবর্তে “বিহিতং লিখিতে হইবে । তবে সি 



( ৯৬) 

দাড়াইবে- চাতর্ববণ্যং কু্জেন বিহিতং গুণকন্মবিভাগশঃ-- অর্থ 

হইল :_-কে ব্রাহ্মণ,কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্ঠ এবং কে শুত্র তাহা গুণ ও 
কন্ম অনুসারে গ্রীভগবান্ কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে । শ্রীভগবান্ 

সকল বিধানেরহ বিধাতা অতএব জাতিবিভাগ সম্বন্ধে তাহাকে 

বিশেষ করিয়! টানিয়। আনিবার প্রয়োজন দেখিনা । ভগবান্কে 

টানিয়! আন! ও “ম্ষ্ট' কথার ব্যবহারের ভিতর যেন ঞজীতি” 

মারার চেষ্টার গন্ধ আচে। ব্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু মহাভারতের 

কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত কোন অংশ মৌলিক তাহার আলোচন৷ 

করিয়াছিলেন! আমার বিশ্বাস এই শ্লোকের পক্যষ্ট” কথা এবং 

অন্য একস্থানের “বর্ণসঙ্করের”কথা--দে বকী নন্দনের গমুল্য উপদেশ 

সমুহুকে যিনি, কবিত্বের ভ।ষায়, ক্টকল্পনার সাহাযো, যুদ্ধের 

বর্ণনার সহিত 0058/৯1) করিয়াছিলেন তাহার 1)67807)1 

8088600--অত এব প্রক্ষিপ্ত । গুণ এবং কম্ম অনুসারে জাতি 

বিভাগ হইয়াচে--মহাভারতের শান্তি পর্বেবও এই কথাই আছে, 

ভীব্ পর্বেবের মন্তগগত গীতাতেও তবে সেই কথাই আছে টু 

চাতর্ববণাং সমুস্ুতং গুণকম্মবিভগশঃ। 
(২) তারপর রূপক ব| কবিত্বের জাতি ভেদের কথ1। খগ, 

বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সুক্তের ১১ ও ১২ খকে উহার ব্যাখ্য! 

আঁচে। মুল উদ্ধার করিবার প্রয়োজন নাই, আপনার! দেখিয়। 

লইবেন। রমেশ ধাবুর অনুবাদ এই---পুরুষ কে খণ্ড খণ্ড কর৷ 

হইল, কয় কণ্ড করা হইয়াছিল ? ইহার মুখ কি 5$ইল ? ঢই হস্ত 

দুই উরু ছুই চরণ কি হইল ? ১১১) 



( ৯৭ ) 

ইহার মুখ ব্রাহ্গণ হইল,ছুই বানু রাজ্য হইল, যাহ! উরু তাহ 

বৈশ্য হইল, ঢুই চরণ ইতে শুন হইল। এই সক্তের প্র পৃ, সূ থম 

ঝক্ হইতেছে 2-- 

সহজ শীর্ষ। পুরুষ; সহস্রাক্ষঃ সহজপা। 

সভূমিং বি্ঠো বৃত্ব! অত্যতিষটদৃদশাুলম্॥৮ 

পুরুষের সহত্র মন্ত্রক, সহত্্ চক্ষু, সহত্র পদ | তিনি সমস্ত 

দেশকেই ব্যাপিয়াও দশাঙ্গুলি বড় হইলেন । | 

এই কের পুরুষ যে গ্রাণাইট্ পাথরের দ্বিভূজমুর্তি বা দেশ- 

পিতা তছিষয়ে সন্দেহ নাই | উহ্থার মস্তক মালদহ জেলা জুড়িয়া 

ছিল; বরাহ কল্পের প্রথমে ভূমিকম্পে সমুদ্রের জলে ডুবিয়া 

গিয়াছে । আর সেই সময়ে দামোদর নদের গর্ভে এবং অন্যান্য 

স্থানে গণ্ডোয়ানা শৈল উঠিয়াছে । এই ঘটনাই হরির বরাহমুত্তি , 
ধারণ করিয়া সমুদ্র গর্ভ হইতে পৃথিবী উঠাইবার কথার মূল। 
এই পুরুষের মস্তক একটা জেল৷ জুড়িয়৷ ছিল, অতএব একাই 

এক সহ । ছুউটী চক্ষুই সহস্র চক্ষু । ভূঁ-তত্ব সম্বন্ধীয় মানচিত্রে 

দেখি ইহার দক্ষিণ পদ বঙ্ছিম ভাবে গোদাবরী নদী হইতে 

কুমারিক! অন্তুরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত, অতএব ইহার ছুই পদই সহস্র 
পদ। এই পুরুষের কথা শ্রীমন্তাগবত লিখিয়াছেন £--€ ১৩) 

ঈগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহরাদিভিঃ 

সম্ভতং যোড়শকলমাদৌ লোকসিস্যক্ষয়! ॥ (১) 



( ৯৮ ) 

যস্তান্ত'স শযানস্ত যোগনিদ্রোং বিতম্বতঃ | 

নাভিহুদান্থুজাদাসাদ্ ব্রহ্ম। বিশ্বস্থজাং পতিঃ ॥ (২) 

তারপর--- 

পশ্যন্তদে রূপমদ্রচক্ষুষঃ 

সহত্রপাদোরুভুজননাস্ভুতমূ্। 
সহত্রমুদ্ধশবণাক্ষিনািকং 

সহঅমৌল্যন্বরকুণ্ডলোল্ল সৎ ॥ (৪) 

মহঃ হইতে তপঃ, তপঃ হইতে অগ্নি, সেই আগ্র হইতে যজ্ঞ 

ব৷ পুরুষ বা যজ্তরপুরুষ-_স্থগ্িক্রম খ্খগবেদেও যাহা শ্রীমন্তাগ- 
বতেও তাহাই । আর খগবেদের পুরুষ ও সহত্র মস্ত কযুজত 

শ্রীমন্তাগবতের পুরুষণ্ড তাহাই। গাতার বিশ্বরূপ কুফ্ণও 
তিনিই -__ 'অনেক বাহুদ রনক্ত,নেত্র', “অনব্তদেবে গজগঞ্ি বাস,-- 

যাহাভে, যাহ! কিছু স্থাবরঞঙগম সকলই নিবাম করিতেছে । 

ইনি দেশপিতা, শ্রীকৃষ ও মহাকালের মুন্তি। সে দেশপিতা, 
তে টুকরা টুকরা হয়েন নাই--0৬০19৪101 00৮])এ তো 

তাহাকে আস্তই দেখিতেছি। ৩বেই এই সু:ক্তর (খ ১০1৯০) 

প্রথম কের পুরুষ ও একাদশ এবং ঘদশ খকের পুরুষ এক 

নহেন। যে পুরুষকে খণ্ড খণ্ড কর হুইল তিনি পরমপুরুষ নহেন 

কারণ ভিনি “অজে। নিত্য 2৮-ভাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে কে? 

তিনি শ্ভগ ধানের সহজ মন্তুকযুক্ত পুরুষাবতার বা! জগন্িগাস 
( বাসুদেব ) ও নহেন, কারণ তাহার হস্তপদ্।দি এখনও বর্তমান । 



( ৯৮ ) 

তবে ১১ ঝকের পুরুষ পুরুষ সমষ্টি ব। জনসমান্--$186 
1)91)0181101) 01 118৩ 9000675, এ জনসমগ্ির একভ।গ 

ব্রাহ্মণ হইয়াছে ; তাহ।র শুণানুসারে তাহাকে পুরুষসমন্্রির মুখ 
বলা হইয়াছে | গুণানুসারে যে দ্ধগণকে জনপমগ্রির বাহু ও 
বৈশ্টগণকে জনসমষ্টির উরুদ্য় বলা হইয়াছে । এ পর্যযস্ত 
ভালই । তারপর শ্ুদ্রের পালা । এস্থানে সম্তবতঃ ভাষা- 

কারের মত মতে 'পন্ভাং এর অনুবাদ করা ভ্ইয়াছে “চরণ 

হইতে” । কেন? যেহেতু শুদ্র বড় ঘ্বাণত জাধ, সে পরমপুরুষের 

চরণ হইতে পারে না, হইলে তো সে নমস্য হইয়া পড়ে। চরণ 

হইতে সে উদ্ভুত হইয়াছে ইহ! যে স্বীকার করিলাম ইহাই তাহার 

পক্ষে যথেষ্ট । পুরুষের মাথ। হাত উরুগুলির ক্ষিছুহই থাকিল 
না এ টুকরোগুলি কেহ বামুন, কেহ সিপাই কেহ চাষ! হইয়া! 
গেল, কিন্তু যে টুকরো দুটা পূর্বেব পা ছিল তাহারা সেই রূপই : 
থাকিয়া গেল। শুদ্র পাষের ধূলার মত দে পা হইতে বিচ্যুত 

হইল। ভাষ্যকার এ মন্তুকবাহুরুহান দেহের পা! ছুই খানি 

লইয়া কি করিয়াছেন, আমি জানি না। বলির মত যদি 

মাথায় ধারণ করিয়া! থাকেন তো ভালই--আমার ব্যাখ্যার 

প্রতিবাদ করিতে আমিবেন না। আমি বলি 'পল্ডাং শু'্রাহ 
জায়ত, অর্থ পদন্বয়ই শৃদ্র হইল । মথিত স্ুৃত্িকা হইতে ঘট জগ্মে, 

তাহাতে মথিত মৃত্তিকার অবশেষ থাকে না, সমস্তই ঘট হইয়া 

যায়। এই দুই খকেরও অর্থ এই ষে পুরুষদমন্ি গুণ ও কম্ম 

অনুসারে চারিতাগে বিভক্ত হইল ।--চাত বর্ণ/ং সমুস্ততং গুণকম্ম, 



( ১*০ ) 

বিভাগশঃ। এই রূপকের জাতিভেদও অযৌক্তিক নঞ্চে, তবে 

ইহার ভাষাট। কবিত্বের। তবে যদি কেহ খগ্ৃবেদের ১০ম 

মণ্ডলের ৯০ সুক্তের ১১ থকের পুরুষকে নিতান্তই শ্রীভগবান্ 

বলিতে চাহেন--তবে আমার উত্তর হইতেছে--পরম দেবতার মুখ 

বানু ও উরুতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই-_-প্রয়োজন পায়ের 

ধুলিতে কারণ উহা হইতে এসংসারে অধিকতর আদরের বস্তু 

আর নাই। যে ভক্ত সে শ্রাভগবানের পায়ের ধুলিকে মাথায় 
পাখে। 

(৩) তৃতীয় প্রকারের জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা বলিতে একটু 

ভয় পাইতেছি, কারণ এ জািভেদের* মুখপত্র যে গ্রন্থ তাহ! 
অনেকের নিকট অতি আদরের ও সম্মানের বস্তু। তাহার 

গ্রন্থকার কতক বুক্তিপুণ ব্যবস্থার সহিত বু গঁজাথুরি গল্প 

 যুড়িয়া দিয়াছেন এবং সেই সবই মনু নামক এক অঙ্রতপুর্বব 

অদ্ভুত ব্যক্তির ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। একটা নমুনা! লউন। 

প্রজাপতি ভ্রঙ্সা হ্ন্টিকালেম্নে জাত্িক্কে মেজল 
ক্ন্দে নিবৃত্ত কল্তিলেন ভাহালা পুনঃ গুল স্হষ্ট 
হইন্যা জেই তেই কন্্দ আচরন ক্রক্পিতে ললিত 
মন্ুদংহিত। ১২৮। এ কেমন কথা? এইনা মহাভাগতে পড়িলাম 

ভূগ্ড বলিতেছেন--“ন বিশেষোহভ্তি বর্ণানাং সর্ববং ত্রাক্মমিদং 

জগণ্ড। ব্রন্গণাপুর্ববস্ষ্টং হি কণ্মাতিবর্ণতাং গতং॥” বর্ণ 
হনন্কলেন্র জিশ্ণেঅ নাই । এই মস্ত জগত ব্রহ্মা 

কর্তক স্ষ্ট হইয়া ব্রান্সাশমম্্ ছিল, পল্লে কম্পান্ু- 
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সানডে লিন্বিল্দ লর্প জইহ্কাছে। আবার এই দুই কথারই 

বক্তার নাম ভূণ্থ। তবেই শা ড্রঙ আখঙ্নচন১ অপন্ত 

ডু ৩ আসল নহেন--ন্নমক্চভন । মহ।ভারতের ম! বাপ নাই-_ 

মহাভারতের ভূগুকে নকল সানাস্ত-আমি নির্ভয়েই করিতে পারি। 

কিন্ত অন্যটার কথ! মিথ্য! দেখাইবার পুর্বেবে আমার নিজের 
টাকপড়া মাথার কথা স্বতঃই মনে পড়িতেছে। যাক ধা গাকে 

কপালে--কথ| ৰলিতেই হইবে । 

প্রথম কথা--প্রিয়ব্রত ববাহ কল্লের দ্বিতীয় সআট্-_ 
অতএব ক্ষত্রিয়-_অতএঞব তাহার পুজ্র অগ্লী, নপ্ত। নাভি, নাভির 

পুক্র খষভ, এবং খাধভের পুজ্র ভরত সকলেই ক্ষত্রিয় । ভরতের 

মরিয়! ক্ষত্রিয় হওয়৷ উচিত ছিল, কিন্তু তিনি মরিয়! ব্রণ হইলেন। 

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন-_-তাভাকে মরিতে হয় নাই--একজন্মেই 

তিনি ব্রক্ষণ হইয়াছিলেন। তবে যে এই ভৃগু বলিতেছেন, 

প্রজাপতি ব্রহ্ম! কৃষিকালে যে জাতিকে যেরূপ কন্মে নিযুক্ত 
করিলেন তাহার| পুনঃ পুনঃ সফট হইয়া সেই সেই কন্ম আচরণ 

করিতে লাগিল। আমি বামুণ আমার ধোপা না! হইলে চলিবেনা, 

অতএব শাস্ত্র স্থষ্টি হইল - ধোপার ৫২ হাজার নম্বরের পূর্ববপুরুষকে 
ব্র্ম। বলিয়! দিয়াছিলেন “তোর এবং তোর বংশধরকে অনস্তকাল 

কাপড় কাচিতে হইবে । তুই জন্মতোর কাপড় কাঁচবি। তোর 
মরিয়া আবার ধোপা হইয়! জন্মিতে হইবে এবং পুনরাষ জন্মভোর 

কাপড় কাচিতে হইবে। তোর পুজ্র পৌত্রাদির উপরও সেই 

হুকুম রহিল তবে যে শুনি “চগ্ালোশপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ: হরিভক্তি 
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পরায়ণঃ।%৮ উরিন্ক্তিপরায়ণ হইলে কি হয়? তাহার তে। পুনঃ 

পুনঃ সৃষ্ট হইয়া চণ্টালরূপেই জন্মিতে হইবে তবে তাহার দ্বিজ- 
শ্রেষ্ঠত্ব কিরূপে সম্ভবপর হয়? 

আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি এই ভূগুই বাকে আর তিনি ঘে মনুর 

নিকট এই শাস্ত্র শ্বনিয়াছিলেন তিনিই বাকে? কত গ্রন্থকারের 

সময় নির্ণয় হইল, পিতামাতার নাম বাহির হইল, এই ভৃগু সাক্ষীর, 

বাক্সে উঠিয়া আক্ঞগুবি এতকগ|। বলিয়া! গেলেন, কিন্তু কেহই 
ভাঁভকে গ্জ্ঞালা করিল ন! আপনি কোন কালের লোক আপনার 

পরিচয় পনর কোথায় গ আর যে মনুর আপনি নাম করিতেছেন 

সে বাক্তিটা কে ? পুরাাদিতে ১৫ জন মনুর নাম লেখে যথা 

আদি মন্ৃ,রৈবত মন্তুচাক্ষুষ মনু, বৈবন্গত মনত, সাবণি মনু ইত্যাদি। 

খগবেদে অতিরিক্ত আবও তিনচারিটী মনুর নাম পাওয়া যায়,যেমন 

পুরূরবা, সম্বরণপুজ ( কুরু ), মপ্লুর পুজ্র ইত্যাদি । আপনার 

কধিত মনু ইহাদের মধো কোনটী ? যত মন্ুর নাম বলিলাম 

সকলেই সম্রাট । ধোপার জন্মের খবর তাহারা কিরূপে জ্ানিবেন ? 

আর এক মন্ুর কগ! গুনিয়াচি-তিনি নাকি মানুষ হইয়া! মানুষ 
উত্পাদন করিয়াছিলেন, ঘোড়। হইয়া ঘোড়া উৎপাদন করিয়া- 

দ্বিজেন, ম'স্ত হইয়া মত্স্য উৎপাদন করিয়াছিলেন। সে মম্ুর 

সমযে অবশ্যই ধোপা, নাপিত প্রভৃতি তিনশত তেত্রিশ জাতির 

অস্তিত্ব ছিল না। আপনার কথামহই তো আপনার কথিহ মনু 

মাপনার সমসামধিক--অত এব আধুনিক ব্যক্তি । তবে তীঞ্ার 

পরিচয় “লুন না কেন গ এসব জেরা (07088 87701108010) 
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যখন হয় নাই তখন এ সাক্ষীর দেওয়া প্রমাণ, প্রমাণ বলিয়া 

গ্রাহ্হা হইতে পারে না। 

এখন এই ভূগু যে প্রমাণ উপস্থিত কবিয়াছেন তাহা বিশ্বাস- 

যোগ্য কিনা অন্যদিক দিয়া দেখা যাউক। «্শুদ্র হইতে বৈশ্যাতে 
জাত সম্ভান অয়োগব--ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন সন্তান ক্ষত্তা--বিপ্রাতে 

উদ্ভুত সন্তান নরাধম চগ্ডাল বলিয়া কধিত হয়। ব্ণলঙ্করেরা 
এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ।৮ (মনু ১০/১২)। 

“বণ সকলের ব্যতিচার, অবেদ্ভাবেদন (অবিবাহা বিবাহ ) ও 

স্বকণ্মত্য!গ দোষে বর্ণপঙ্কর সকল জন্মগ্রহণ করে।” (মনু ১০।২৪) 

“ময়োগবের তক্ষণ চাচাছোলা (ষথ! স্থৃষ্ঠারের কাজ প্রভৃতি 
555 ) বৃত্তি জানিবে 1৮ ( মনু ১০1৪৮ )। 

“ক্ষত! ১১ ০ * *** দিগর পক্ষিবধবন্ধন ১১১ 5 2৯ বৃত্তি 

আানিবে |” ( মনু ১০৪৯ )। ১ 
চণগ্ডাল ... ১.১. ০২, ্ঞাতিদের বহিগ্র্ণমে বাস, আপপাত্র 

ব্যবহার, কুকুরও গর্দিতরূপ সম্পত্তি রক্ষণ, ম্বৃতবপ্র প'রধান, 

ভুগ্রভাণ্ডে ভোজন, কৃষ্ণায়স ( কৃষ্ণলৌহ । অলঙ্কার এবং প্রতিদিন 

.পরিব্রজ্য! (পরিভ্রমণ ) করা কর্তব্য 1৮ ( মনু ১০৫১৫২)। 

পাইলাম অয়োগব ব্যাভিচারজাত সন্ভান, কিন্তু ব্যভিচারের 

কি কোন নিয়ম আছে? শৃত্র নৈশ্যার সহিত ব্যভিচার করিল-_ 
তাহার সম্ভন অয়্োগব হইল--অমনি ব্যভিচারের পথ একবারে 

দেয়াল টানিয়! বন্ধ করিয়! দেওয়া হইল, অয়োগব আর কাহারও 

সহিত বান্ভিচার করিতে পারিলনা । নতবা 'ময়োগবের বাভিচার 
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জাত সম্তানও মনূক্ত শতশত জাতির প্রতোকের সন্তানের সত 

ব্যভিচার করিয়া আরও শতশত জাতি স্ষ্টি করিত এবং এই 

শতশত দ্বিতীয় স্তরের নর্ণসঙ্করেরা এঁসব প্রথম স্তরের বর্ণ 

সন্করের সহিত ব্যভিচার করিয়! আরও সহ সহত্র সঙ্কর জাতি 

উত্পাদন করিতে পারিত। আর তাহা হইলে মন্্সংহিতা 

দশ ভলিউম লিখিলেও ইহাদের [১০770061101) ও 001)- 

1)102010)এর শেষ হইত না। আমাদের সময়ে কি 

ব্যভিচার হয় না? তাহাতে কয়টা নুতন বর্ণের স্থটি হইয়াছে ? 

ব্যভিচার দ্বার! বর্ণ স্থির কথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়। 

তারপর--অয়োগব বাভিচারজাত, সন্তান কিন্তু ব্যবসায়ের 

বেলায় সে অবানিচারী। মনুসংঠিতা যখন দ্রতার সহিত 

বলিয়াছেন, সে শূড্র হইতে বৈশ্যাতে ব্যভিচ:রজাত সন্তান এবং 
'তাহার তক্ষণ ভিন্ন 'অন্য কাজ করিতে নাই তখন নে পুক্রপৌক্রাদি- 

ক্রমে তক্ষণই করিতে থ।কিবে--এবেলা সে বেশ ভদ্রলোকের 

মত। আর যে ক্ষত্তা সেও জানে যখন মনুসংহিতাতে তাহার খাটা 
জন্মের খবর লেখা মাছে তখন মনুসংভিতার হুকুম মত পাক্ষবধ- 

বন্ধন ছাড়! সে আর কিছু করিতে পারিবেন £ য্দ করে তবে হয় 

তাহার চীন্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে নতুবা! নরক গমন 

অবশ্যস্তাবী। স্তরাং দোটানায় পড়িয়া সে কেবলই পাখী 

ধরিতেছে ও বাঁধিতেছে ও মারিতেছে । 

ছেলে বেলাকার একটা গল্প বলি-_-এক দিদিমার নাতিটা 

ক্রমাগতই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত--তিনিও উত্তর দিতে বিব্রত 
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হইতেন। তারপর দেখিলেন এতে! ভাল নয়। তখন ভাবিলেন 

সব প্রশ্নেরই তাড়াতাড়ি জবান দেওয়।ই ভাল তাহাতে যুক্তি 

প্রমাণ থাকুক আর নাহ থাকুক । 

প্রশ্ন ইল কাক কালো হইল কেন? 

উত্তর--কালে! ভীড়ী হইতে ভাত চরি কবিয়া খাঈয়াছিল 

সেই জন্য । 

প্রশ্ন__হল্দে পাখী হল্দে হইল কেন? 

উত্তর---বামুনকে সোনা দান করিয়াছিল বলিয়। 

প্রশ্ন-কাগ্ঠোকর! ঠকঠকু শব্দ করে কেন? 

উঃ--উহার বাপ শ্রতার ছিল। 

প্রঃ-আজ এত বুষ্টি হয় কেন? 

উঃ--মাকাশের ছাইনী পচিয়া গিয়াছে তাই নূতন করিয়া 

ছাইনী দিবার জন্য পচ! খড়গুলি ফেলিয়া দেওয়! হইয়াছে ।, 

যখন প্রশ্ন হইল দাদ! মভাশয়ের মুখে দাড়ি আছে তোমার মুখে 

দাড়ি নাই কেন? তখন দিদিমা নাতির সঙ্গে আটিতে ন! পারিয়া 

তাহাকে চপেটাঘাত করিলেন । তেমনই মন্ুসংহিতাকারের 

নিকট ষে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহারই উত্তর পাইবেন-_ 

কেবল একটা প্রশ্ন ভিন্ন । জিজ্ঞানা করুন নির্ববাদিত হুরিশ্চন্দ্র- 

রাজার প্রভু বহিগ্রণমে বাদ করিত কেন? অপপাত্র ব্যবহার 

করিত কেন? মুতের বস্ত্র পরিধান করিত কেন? উত্তর হইবে 

তাহার পূর্বপুরুষ ব্রান্ষণীর-_নিন্নবর্ণের লোকের সভিত ব্যভিচারে 

জাত হইয়াছিল বলিয়! | ক্ষত্ত। পাখী মারিয়া বেড়ায় কেন? তাহার 
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পূর্বপুরুষের মাতা ক্ষত্রিয়কন্যা হইয়। নিম্নবর্ণের লোকের সহিত 

বাভিচার করিয়াছিল বলিয়।। এসব কথ! 30167)11$0 6য1)181)8- 
(101) 01 6106 08866 সয্য311)--ক্গীতিভদের ঢ্ভঞ্তানিক 

ব্যাখ্য। বলিয়া দি কেহ মনে করেন, করিতে পারেন, আমি 

তে] ইহাকে দিদিহার গল্প বলি। 

মম্মুসংহি তার মতে ব্রক্গণের বেতন গ্রহণ করির। পরের দাসত্ব 

করায় পাতিত্য হয়, তবে ধাধুনী বামুন পতিত, পতি বামুনের 

হম্স গ্রহণ যিনি করেন তিনিও পতিত, তাহার অন্ন যে গ্রহণ করে 

সেও পতিত; তবেতো! পরম্পরাক্রমে শতকরা একশত জন 

ব্রাহ্মণই পতিত হইলেন, তবে কি দেঙ্গে ব্রাহ্ধণ নাই? এই 

প্রশ্ন মগ্ুসংহিতার সমর্থকের নিকট ক্স করিলে বোধ হয় 

তিনি প্রশ্নকারীর মুখে চপেটাঘাত করিবেন। 

আমার বোধ হয় জাঁতিভেদের ব্যাখ্যা এইরূপ £-_ প্রথমে 

এদেশের লোক বৃ্তভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষতরিয়। বৈশ্য, শূদ্র এই 
চারি জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। পরে বৈশ্যের মধ্যে যে 

ব্যক্ত সুন্ণ।লঙ্কার প্রস্থত করিয। ভাল কারিগর হুইল সে তাহার 

কন্যার বিবাহের সময়ে তাহার মত লোনার কারিগরের পুত্রকে 

বর নির্ববিচন করাই স্তববিধা বোধ করিল; কারণ জামাতাকে 

সহায্য কর! স্বাভ'বিক--লোহার কম্মকারের পুত্রকে জামাতা 

করলে শ্ব্খুর তাহার কোনই সাহাষ্য করিতে পারিনে না-- 

কারণ এ বালকের পৈতৃক ব্যবসায় তাহার জানা নাই । এইরূপে 

বুত্বিদ্ধার৷ পরথক্ একটা জাতির স্ছ্থি হউল। লোহার বন্ম্কাণের 
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দলে ও এক নাবসায় অবলম্বন করিয়া পরে উপরোক্ত কারণে ভিন্ন 

এক জাছিতে পরিণত হইল । বৈশ্বের মধ্যে ধাহার! ক্রয় বিক্রয়ের 

কার্যো নিমুজ্ঞ হইলেন ত্রাহারাও কে কোন্ জিনিস ক্রয় বিক্রুয়ে 

টন্নতি ভান করিয়া ছিলেন হাহা বিবেচনা করিয়া সমবাব- 

মায়ীর সহিত দল বাধিয়। পৃথক পৃথক্ জাছিতে পরিণত হইলেন। 

বর্ধমান সময়ে আমরা দেখি মাড়োয়ারী ভদ্রলোকদের মত 

কাপড়ের বাবসাযে উন্নতি গার কেহ করিতে পাবে না। ইহাতে 

সকল মাড়োয়াবীব বাবসায় সুত্রে একদল বদ্ধ হওয়াই স্বাভা- 

বিক--হইয়াছেও তাতাই । £ইরূপে স্বর্ণের, গন্ধের, কিচ্ছা তিলের 

বানসায় ধাহারা করিযাচিলেন তাহার! গোডায় এক নৈশ্য জাতীয় 

হইলেও দল বান্ধিয়! ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ জাতিতে পবিণত হইলেন। 

এইরূপে নৈশোর মধোে বান্সায়তভেদে নানা জাতি স্ষ্ি 

হইয|ছে। এ 

তারপর স্মৃতির ব্যবস্থা তে! ব্রহ্ষণের হাতে। ভিনি দেখিলেন 

সোনার কর্মকার বড় আধিক মঞজুবী লয় আর ম্মনেক ধন সম্পন্তি 

করিয়াছে । উহাকে দমন করিতে হুইবে। অতএব সে পতিত, 

বাঙ্গণ তাহার জল খাইবে না। লোহার কন্মীকার না হইলে দা, 

কাচি, কুড়াল গড়'য় কে ? আর সে ব্রপ্গণ.ক ঠকাইবার ও বড় 

বসর পায় না। "মত এব তাহার জল খাওয়া চলিবে। 

ভিজ্ঞাসা হইতে পারে হরিশ্চন্দ্র রজা যাহার নিকট আত্ম" 

বিক্রয় কাঁরয়াছিলেন তাহার পূর্ববপুরুষ ইচ্ছা করিয়া ঘুণত বৃত্ত 

লইয়াছিল কেন? ইহার উত্বর- ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন 
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রুচি। আপনার! কোন জেল-দারোগার নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন 

যাহার পুর্ববপুরাষ কোন দিনগ মেথরের কানা করে নাই এমন 

লোকও জেল খানায় গিয়! মেখরের কাধ্য করিতে স্বীকার য় 

কেন? উত্তর পাইষেন “জেলখানার কয়েদী,দর মধে যে মেথরের 

কাজ করে তাহার পরিশ্রমই সর্ববাপেক্ষা অল্প, স্তরতরাং স্বণিত 

কাধা ভইলেগ্ড তাহা কবিণাঁর জন্য লোক ইচ্ছা করিয়! 

আইসে।” 

াঁমি উপরে যে জাতিভেদের বাখা দিলাম--সেটা অবশ্য 

সামার অনুমানের কগা। আপনারা এ সম্থান্ধে বিবেচনা করিয়া 

দেখাবন। আমিতে! আর মনুলংহিতাকারের মত সর্বব্ছ্র নই যে 

সকল কথাই দুঢ়তার সহিত বলিতে পারিব। আমাদের দেশে 

৩৩৩টা বিন্চিন্ন ক্গাতি হইবার মুলে যে শ্যৃতিশাস্ত্রকারদের কারচুপি 

“আছে তাহা- আপনারা বলিদীপ সম্থান্ধে বিশ্বকোষের 47099 

পড়িলে বুঝিতে পারিবেন । বলিদ্বীপের হিন্দুদমাজ এবং যবদ্বীপের 

হিন্দসমাজ বোধ ভয় পুর্বেব একরূপই ছিল। এখন যবদ্বীপ- 

বাসীর! প্রায় সকলেই মুসলমান হইযাছে। কিন্তু বলিদীপে 
এখনও হিন্দু আছে-_ তাহারা ব্রাক্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শুদ্র এই 

চারি ভাগে বিভন্। সেখানে “মায়োগব” ও নাই “ক্ষত” ও 

নাই । অথচ ভারতব্্ষেই ব্যভিচার ছিল অন্য কোথাও ব্যভিচার 

ছিলন। এমন কথাতে! তইচ্তে পারেনা । আর বলিদ্বীপে অমৰণ 

বিবাভও আছে । এইরূপ বিবাভের সন্তান প্রায়ই পিতার জাতি 

প্রাপ্ত হয়, কোন কোন স্থানে মাতার জাতিও প্রাপ্ত হয় । অতএব 



(১০৯ ) 

অসবর্ণ বিবাহ অথবা ব্যভিচারে নূতন নূতন জাতিস্টি হওয়ার 
কথ। একেবারেই অঙ্রদ্ধেয়। 

এ বিষয়টা আর এক দিক দিয়া দেখা যাক্। বঙ্গদেশে 
ব্রক্ষণ তে। আছে--কারণ স্মৃতি শাস্ত্র যখন ব্রাহ্মণের হাতে-- 

ব্রাক্ষণকে তো থাকিতেই হইবে-"নতুবা এ শাস্্রকে জীবিত 

রাখিবে কে? 

ক্ষাত্রয় ? বাঙ্গাল। দেশে কি ক্ষত্রিয় আছে » কৈ আমিতো 

দেখিনা । দ্বিথ্বিজয়ী প্রাতংস্মরণীয় যোদ্ধা! সম্রাট প্রতাপাদিত্যের 

কথ! এইরূপ শুনি £-- 

“রাজরাজেন্রে বারো মহাধনুধ 4 স চ। 

যস্ত বীষ্য প্রভাবেন দিল্লীশঃ কম্পিতঃ দা ॥ 

যুদ্ধে (হয) জুন তলাশ্চ জ্ঞানেচ শঙ্করো! বথা। 

প্রতিজ্ঞায়াং যথ| ভাত্বঃ দানে কর্নমঃ সচ॥ * * 

অক্ষৌহিণীপতিবারঃ মহা দর্পান্বিতে।হভ বশ । 

ফেরঙগমগবীধ্য্ যবনস্য বলং তথা। 

খর্ব, চকার শুরোহসৌ মহাকালনমো রণে। 

লিত্বা বঙ্গাধপান বারান্ রাট়াধিপান্ মহাবলান্। 

আসমুদ্রকরগ্রাহা বভুব নৃপশার্দংলঃ | 

এই রাজরাজেশ্খর জঙ্জুনতুল্/ মহাযোদ্ধার জাঙতভাইগণের 

গ্ত্রিয়ত্বের দাবী ও নাকি মনুসংহি হার ব্যবস্থায় উড়িয়া বায়। 

তবে তো বাঙ্গালা দেশে একটীও ক্ষত্রিয় নাই! 
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নৈশ্য ? নৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বনকারী সদাচারযুক্ত কয়েকটা 

জাতির লোক বৈশ্ বলিয়৷ আপনাদিগের পরিচয় দেন। তাহারা 

রূপে, গুণে, শিক্ষায়, প্রতিভায় কোন অংশে হান নহেন। কিন্তু 

মনুদংহিতার মতে নাকি তাহাদের বৈশ্যত্বের দাবী অসিদ্ধ। তবে 

বৈশ্যও বঙ্গদেশে নাই ! 

শৃদ্র? কৈ একটা জার লোক ভিন্ন শুদ্র বলিয়া নিজের 

পরিচঃই কাহ'কেও দিতে দেখনা । আর সেই ভাতির লোক- 

দিগকে মনুদংহিতার মতাবলম্বা গণ তে! ঘরের বাহিরে কেন 

গ্রামের বাহিরে রাখিতে চাহেন। তবে তো এদেশে শূদ্রও 

নাই ! / 

এহলো কি? দেশের লোককে গোড়ায় চারিভাগে বিভক্ত কর! 

₹ইয়াছিল - সেহ চারিভাগের একভাগ এখন আছে ; অন্য তিন 

ভাগ মনুসংহিতার ফাতওয়া মস্তুকে গ্রহণ করিয়া কি মহাসমুদ্রে 

ডুবিয়া মরিয়াছে ? দেশের ক্ষাত্রয়, দৈশ্য ও শূদ্রগণ গেল কোথায়? 

কোন রাজার আদেশে কি তাহারা নির্বাসিত হইয়াছিল ? 

না কোন মহামারা বাছিয়৷ বাছা ক্ষত্রয়,। বৈশ্য ও শুদ্রগণকে 

শিশ্মুূল করিয়। কালের কৰলে টান্য়া ফেলিয়াছিল ? মনুসংহিভার 

মতাবলন্বা হয়তো! বলিবেন-” না তাহ।র। মরে নাই এইসব সঙ্কর, 

বণের মধ্যেই তাহারা মিশিয়। গিয়াছে । তবে তো আরও ভয়ঙ্কর 

কথা! এদেশে ক্ষত্রিয়। শৈশব ও শুদ্র ছিল--কিস্তু অসবর্ণ 
বিবাহ এবং ব্যভিচারের দরুণ তাহাদের অস্তিত্ব একেবারেই 

লোপ পাইয়াছে ! ঠবেত। অস:প বিধাহ এবং ব্যভিচার এক- 
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কালে এদেশের 62:061)/105। বিশেষ বিধি- না হইয়া 1816 

সাধারণ বিধি-_ হইয়াছিল । তবে আবার অলবণ বিবাহ উঠিয়া 
গেল কাহ!র হুকুমে ? যে অসবণ বিবাহের ফলে এদেশের বার 

আন লোকের পরিচয় লোপ হুইয়। গিরাছে সে অপবর্ণ বিবাহ 

উঠাইয়া দিল কে? কোন্ সময়ে সমাজে এই অদবর্ণ বিবাহ ও 

ব্যভিচারের বিপ্লব উঠিয়াছিল গাহাকি মনুসংহিতার জাতিতত্ত্বের 

সমর্থনকারিগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন? ব্যাপারটাই 

একেবারে ষোল আন! কাল্পনিক তাহার আর একটা অনুসন্ধান 

কিআছে? 

আর আমি যেরপে জাতির সংখ্যা এত বাড়িবার কথ! বলি 

তাহার সমর্থন কল্পে আমি প্রমাণ দিতেছি । আমার 11) 

(1)8515 হইতেছে £--- 

বৈশ্থের মধ্যে ধাহার৷ সোনার কারিগর তাহ!রা নিয়ম করিলৈন' 

বৈশ্) জাতীয় হইলেও লোহার কম্মকারের, কিন্থ। ক্রয় বিঞ্রুয়ের 

কাধ্যে ষাহার। নিযুক্ত আছেন তাহাদের, সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির 

করিবেন না। লোহার কম্মকর, স্থুবণ বণিক্, গন্ধ বণিক, গ্রভৃ(তিও 

স্থির করিলেন সমব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কাহারও পুজ্রের সহিত 

কন্যার বিবাহ দিবেন না। এইরূপে এক বৈশ্য জাতির মধ্যেই 

বহু অন্তজাতি ( ১1)০৯৪/৫৯ ) হইয়া গেল। একথার সমর্থন 

কল্পে প্রমাণ লউন ৷ ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়ায় ব্রাক্মণ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ 

বৈদ্দিক ব্রাহ্ষণ এই তিন মন্তঞ্জতি আছে । ধরিলাম র'টায় ও 

বারেক্দ্রের মধো দেশের পার্থকা আছে কিন্তু বৈদিক কথাটাতে 



(১৯১২ ) 

তো বৃত্তির গন্ধ স্পষ্টই বর্তমান। তবেই বৃত্তিদ্বার অন্ততঃ 
একটা নুতন জাতি কল্পিত হওয়ার প্রমাণতো৷ পাইলেন । রাটীয় ও 
বারেন্দ্র উভয়েই পত্রাহ্মণ* নাম ব্যবহার কর সন্তবেও তাহাদের 

মধো যখন বিবাহ সম্বন্ধ চলে ন! তখন তাহাদিগকে পৃথক, 
ছুইজাতি বলিয়াই গ্রহণ করা যায়। তবেইতে। অপবর্ণ বিবাহ 

কিম্বা ব্যভিচার ছাড়াই একটা জাতি তিনটী জাতিতে বিতক্ত 

হইবার প্রমাণ পাইলেন । 1১1816$ সাভেবের 088068 870 

11101)5 ০0110601788] পড়িয়া দেখিবেন প্রায় প্রত্যেক জাতির 

ভিতরেই বন অন্তজাতি ( 5171)081৫ন ) আছে । “অন্তঃ” কথাটা 

ছাড়িয়! দিলে দাড়ইল - এদেশে এমন জমেক জাতি আছে যাহ। 

এ জাতির লোক দিগের স্মবিধার জন্য অসবণ বিবাহ ও ব্যভিচার 

ব্যতিরেকেই অল্পদিনের মধ্যে বন্ত নুঙন জাতির স্টি করিয়াছে। 
নসপরপক্ষ অসবণ বিবাহ ব| ব্যভিচার দ্বার আধুনিক সময়ে স্যষ্ট 

একটা নৃত্টন জাতি ও কি দেখাইতে পারিবেন ? বোধ হয় না! 
অথচ অজ্ঞাতকুলশীল কোন্ এক ব্যস্তি “ভূত” এই নাম 

গ্রহণ করিয়। অজ্ঞাত কুলশীল কোন্ এক 1101)9551))19 “মনুর” 

দোহাই দিয়া কি বলিয়াছিল তাহার দোইাই দিয়া অপর পক্ষ 

বঙদেশের বার আনা লোককে গালি দিয়া পার পাইয়৷ যাইতেছেন। 

প্টধুকি তাই? মনুসংহিতার মত প্রামাণিক ্রন্থই নাকি আর 

নাই! আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদ!য়ের মধোও অনেকে আমাকে 

জিজ্ঞাস করিরাছেন-- প্রতিমা পুজার কথা কি মনুসংহিতায় 

আছে ? দুর্গা পুজ। কি মনুসংহিতার আমলে প্রচলিত ছিল? 
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যেন মন্সু সংহিতায় যে কথা আছে তাহা অন্য প্রমাণ ভিন্ন ও 

গ্রহণ করা যাইতে পারে । হায়রে দেশের দুর্ভাগ্য ! 

আমি মহাভারতের কথাই একটু ঘুরাইয়া বলিতে চাই 2-_- 

ন বিশেযোহভ্তিবর্ণানাং সর্ববং ব্রান্মমিদং জগগু। 

ব্রহ্মা বর্তনিবসাদ্ধি কম্মভির্ববর্ণতাং গতং ॥ 
বর্ণ সকলের বিশেষ নাই, ব্রহ্মাবর্তে বাস করিয়া সকলেই 

ব্রাঙ্গণ হইয়াছিলেন ; পরে কম্মাম্ুসারে বিবিধ বণ হইয়াছে। 

বর্তমান সময়ের “জ্াতিভ্ডেহেঙল্র” মধ্যে ছুইপ্রকারের 

মিথা কল্পনা প্রবেশ করিয়াছে £-- 

(১) জাতি অর্থ বর্ণ নহে। কারণ জাতি কথা জন ধাতু 

হইতে হইয়াছে; উহার অর্থ যাহাতে জন্ম হয় অর্থাৎ দেশ-_ 

1 001)67107500, 

বর্ণ কথা বু ধাতু হইতে হইয়াছে; উহার অর্থ বিন্তাগ--0185৯ 

(২) আমরা যে দেশের লোকের মধ্যে অসংখ্য বর্ণ (বিভাগ) 

দেখিতেছি উহার হেতু-_অসবর্ণ বিবাহ বা ব্যভিচার নহে--কম্ম 

বা বুত্তিভেদ। অতএব আমি এদেশের সকলকেই নমস্কার 

করিতেছি__ 

আধেভ্যে( নমঃ, মানবেভ্যোনমঃ, ব্রাঙ্মণেভ্যোনমত। 

হলড্ভদ্দেস্ণ 

৪ পারা 

[1 010675 ১(%01301081] &960106 0£ 07193 তে 

পাইবেন রশাচি জেলার পুর্ণবদিকের যে পর্বত হইতে গন্ধেশ্বরী 

৮ 
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নদী বাহির হইয়াছেন, সেই পর্ববতই বরাবর দক্ষিণদিকে গিয়! 

কেয়ুঞ্চরে লক্কান্মাঙগন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব ইলাবুত 

বর্ষের চারিদিকেরই সীম! ঠিক ঠিক মিলিয়! গেল। 

স্ভ্ভচ্দেস্ণ 

১৪ পারা 

মশ্প্রণীত“কৃষণ চরিত্র”বা ১০:606 01 101101070১8 1) 

এ পাইবেন যন্ভ্রদেশের পক্কশস্যপুণ/--অতএব হেম-গৌরাজী-_ 

লবল্লিত্রী ষীহাকে মূলে “নারায়ণী” কলা হইয়াছে তিনি ভীম ী 
লীন! ভিন্ন আর কেহই নহেন। 

1 
রী 

অভ *শ 

১৭ পাপা 

4110 01 জা) 

€( বর্ণ লিখন ) 

08701)7096 ঢায 01 [৮0 এবং ৮1066) 

১7101) 178115 11151017501 10018, তে পড়িয়াছি খুষ্টের 

জন্মের ৫০০ কি ৭০০ বুসর পুর্বের ফিনিপিয়া হইতে বর্ণ লিখন 

এদেশে আমদানী করা হয়; তাহার পুর্বে হিন্দুর দেশে কেহ 

লিখিতে জানিত না । আর ইহার প্রমাণ হইতেছে ৫ 
“ফিনিসিয়াতে ব্রা্মনী লিপিতে লেখা প্রায় খৃঃ পুঃ ৯০০ 

অব্দের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে | ভারতবর্ষে খুঃ পুঃ ৪৯০ 

অকের পূর্বববেকার কোন লিপি পাওয়া যায় নাই। আর পরের 
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লিপি যাহ! পাওয়া গিয়াছে তাহাও ফিনিদিয়ার লিপির সহিত 
মিলে ।” 

এ যুক্তিটা কেমন হইল জানেন ? ধরুন যছুনন্দন হরিচরণের 
পিতা এবং পিতাপুজ্রের চেহারায় বেশ মিল আছে। এক ব্যক্তি 
বলিল সে যছুনন্দনকে দেখিবার বনু পূর্বে্ব হরিচরণকে 
দেখিয়াছিল এবং উভয়ের মুখ দেখিয়াই তাহাদের পিতাপুত্র সম্বন্ধ 

বুঝিতে পারিয়াছিল, অমনি এক তীক্ষুবুদ্ধি নৈয়ায়িক সাব্যস্ত 
করিলেন হরিচরণই যদ্রুনন্দনের পিতা ! উপরোক্ত যুক্তিও প্রমাণের 
উপর নির্ভর ক্রিয়াই সাব্যস্ত কর! হইয়াচে--খগ.বেদের খষিরা 

লিখিতে জানিতেন না আর বলা হইয়াছে ৪ 

“ভিনহখন কিতা অক্ষল্পেন্ বেগান উল্লেখ এগ. 
হেলে নাই ।” 

যুক্তিটা যেমন চোঁকে ধুলি দেওয়ার অভি প্রায়ে উপস্থিত,করা, : 
হইয়াছে উক্তিটাও তন্জরপ ; উহ! একেবারে “গঙ্গাজলী” মিথ্যা । 

“উতত্বঃ পশ্যন্ ন দর্দশ বাচম্ 

উতত্বঃ শণুন্ ন শুপোত্যেনাম্। 

ধ-_ ১০৭১৪ 

এই কে বাক্য দেখার কথাও আছে,বাক্য শোনার কথাও আছে! 

অতএব প্রথম কথায়--লিনশখিত বাক্য এবং দ্বিতীয় কথায় 

কথিত বাক] বুঝিতে হইবে। খগবেদ ১০১৩৩ থকে আছে-- 
“অক্ষরেণ প্রতি মিম” 
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“এই অক্ষ-্লল (অর্থাত ওঁকার) উচ্চারণ পূর্ববক উপস্থিত 

কাধা সম্পন্ন করিতেছি 1” 

এই যেখগবেদে জ্বল-জীয়ন্ত “অক্ষরের” কথা পাইলাম ? 

কেবল কি এক স্থানে অক্ষরের কথা? “অক্ষরেণ মিমতে 

সপ্তবাণী?' “তীহারা জংক্কল্ল্র যোজন! দ্বারা সগুচ্ছন্দঃ রচনা 

করেন ।” (ধে,--১১৬৪।২৪ )1 

মনে করিবেন না এই মিথ্যার জুড়ি আর নাই। ষুড়ি 

তো যে সুক্তের আলোচনায় &71 01 ৮71017)5 এর কথ! 

উঠিল তাহাতেই ধরিয়াচি ; সে মিথ্াটি হইতেছে 8 
£“আ্গবলিচে প্রতি! প্ুত্লান্র কথা সহ” 

এই কথা । এই তো খগবেদের এই সুর্তে'ই প্রতিমা পুজার 

কথ! স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে আর অস্পষ্ট ভাবে কি লেখা 

আছে দেখ! যাক্। প্রন্ন হইল আমাদের পুর্বব পুরুষ, দিব, 

দেশীয়গণ, যে পরম দেবতার পুজা করিতেন ভাঙার পদ্ধতি কি 

ছিল প্রতিমা কি ছিল-_“কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং” ইত্যাদি 

(ঝ ১০1১৩০/৩)। উত্তর হইল 2--€1)/1% হইতে যল্ঞদেশ জাত 

হইবার পরই সেই যন্দ্রদেশই পরম দেবতার প্রতিমা রূপে গুশীত 

হইয়াছিল। তারপর খধি বলিতেছেন আমার বোধ হইতেছে যে 

আমি মনের চক্ষে সাত জন দ্রবিড় দেশীয় খধিকে দেখিতেছি-_তাহা- 

দের হাতে স্তবমাল! রহিয়াছে (সহস্তোমাঃ ), ছন্দঃপ্রকরণ রহিয়াছে 

( সহচ্ছন্দসঃ ), অনুক্রমের ( আবৃতঃ* ) পদ্ধতি রহিয়াছে ( সহ- 
পিপল লাশ শিপ পপ শট শা শাাশাশশীশীশিি পপি পশাশশাশপশিসী শা শাপপোশাশিশী | শি পপসছ। ও পাস সপ অপর 

কট আবৃৎ-_অনুক্রমঃ ইতামরঃ। 
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প্রমাঃ ৭" ), আর সার্থিরা যেমন ঘোড়ার রাঁশ হাতে করিয়! রথ 

চালায় তেমনই তীহারা এ সব পুথি হাতে করিয়া পূর্ব পুরুষদিগের 
প্রথা অনুসারে পুজা সম্পন্ন করিতেছেন।” আমি জিজ্ঞাসা করি 

আমাদের পূর্ববপুরুষগণ যে আদি বা ব্রাহ্ম অর্থাৎ গ্রাণাইট পাথরের 
কল্লেই লিখিতপুজা পদ্ধতি বাহার করিতেন ইহা অপেক্ষা তাহার 

প্রকৃষ্টতর প্রমাণ কি হইতে পারে ? অলিখিত স্তব সংগৃহীত হইলে, 
অলিখিত ছন্দঃপ্রকরণ সংগৃভীত শুইলে তাহা কিরূপে দেখা 
যাইবে ( অনুদৃশ্য )? আপনার! মনে মনে একবার অলিখিত 

স্বব্মালা ও অলিখিত ছন্দঃপ্রকরণ 'দখিতে চেষ্টা করুন তারপর 

কি দেখিলেন আমাকে অনুগ্রহ পুর্ববক বলুন ! 

আমরা ভূতত্ত্ সম্বন্ধীয় মানচিত্রে দেখিতে পাই যজ্জদেশ শ্যাম 
সুন্দরের হ্যায় এক পা! বাকান বংশীধারা মনুস্তের মুর্তি । সেই 

দেশকে যাহারা যজ্ভপুরুষ-_মর্থা হরির মুক্তি স্থির করিয়াছিলেনু 

তাহারা দেশের বিশুদ্ধ মানচিত্র নিশ্চয়ই দেখিয়াঁছলেন। তবেই 

তান্তাদ্দের সময়ে ভূমির পরিমাপ (১০৮৫১) করিয়া তদনুসারে 

বিশুদ্ধ মানচিত্র ঙ্কিত করিতে পারিত এমন লোক বর্তমান 

ভিল। যে বিশ্দ্ধ মানচিত্র আকিতে জানে সে যে লিখিতে জানে 

না একথা যতবড় পণ্ডিতই বলুন না কেন বিশ্বাস করিব ন|। 
একটা কথা আছে “মুনশেফ হইলে কি হয় মাহিয়ানা 

1 প্রমা7009510 0৮ 1310 তত 00]50% 15 [769980160 

(৮/)150015 1080010177191--অতএব পদ্ধতি । 
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পাইবে না।” প্রমাণ যতই দেওয়া যাক্ গাজুড়ি কথা 

(1)9207)টা থাকিয়াই যাইবে | 

্বর্ণলিখন প্রণালী ফিনিসিয়া হইতে খুঃ পুঃ ৫০০ অব 

এদেশে আসিয়াছে”, 

আর অল্লানবদনে আমাদিগকে তাহা হজম করিতে 

হইবে! 

“আচ্ছা আমি বঙ্গীয় স্ত্রধীগণকে একটা প্রশ্জ জিজ্ঞাস! করি-_ 

এদেশের লোকের ভাতে অস্ত্ুলি গজাইয়াছে কত দিন? বোধ হযু 

উত্তর পাইব--যতদিন তাহারা মানুষ রূপে বর্তমান আছে । আচ্ছ। 

অঙ্গুলি কথার অর্থ কি? আমি বলি যাহা দ্বারা লেখা যায়” । 

অন্গ--করণ বাচ্যে উলি-অঙ্গুলি। অন্গ ধাতুর মাত্র ছুইটা 

অর্থ_-গতি এবং চিহ্ন দ্বারা লিখন। হাতের অঙ্গুলি দ্বারা গমন 

সম্ভবপর হয় না। , অতএব অঙ্গুলি, কথার অর্থ 'লিখিবার যন্ত্র; 

আপনারা.কি “অঙ্কুলির” কোন প্রতিশব্দ জানেন ? বোধ হয় না। 

কারণ কোন 'অভিধানেই উহার প্রতিশব্দ খুজিয়। পাই নাই । 

হায় অদৃষ্ট, এ দেশের লোকগুলি লিখিতে জানিত ন! বটে কিন্তু 
হাতের পাঁচটা অবয়বের “লিখিবার যন্ত্র” ভিন্ন অন্ত কোন নাম 
জানিত ন11”, 

'“ম। গে! কল্পত্রয়পুজিতে লেখনীপুস্তকধারিণি ! তোমার ষে 

বরপুজ্রগণ পাদলক্ষ বৎসর পুর্বে নীহারিক৷ হইতে পরিভ্রমণশীল 

সৃধ্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র সমাকুল বিশ্বের টির তত্ব (101)01871760- 

ম 01 0)8 [001576) তিনটা মাত্র শ্লোকে লিখিয়৷ দিতে 
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পাঁরিত * তাহাদের দেশবামী এই অধম আমাদের কপালে একটা 

উপযুক্ত বিশেষণ লিখিয়া দাও তো ম11%1 

হআডভঙ্ছেস্ণ 

২১ পারা 

একট! কথা আছে যাহার নাম মুখে আনিতে নাই তাহার ও 

শপাপ্য যাহা, তাহা তাহাকে দিতে হইবে। মন্ুসংহিতার যে 

শ্লোকটী উদ্ধার করিরা তাহাকে অপরিপকক আমিনের রিপোর্টের 

সহিত তুলনা করিয়াছিলাম সেই শ্লোকটা স্থান নির্ণয়ের ভিসাৰে 

সেইরূপই বটে। কিন্ত্ত মত্প্রণীত “কৃম্ণচরিত্র” ব! 8০161)06 ০01 

1$9110101. এ পাইবেন সেই শ্লোকটা দেবতক্ নিয়ে অতীব 

প্রয়োজনীয় । বহুদিন হইতে বিবাদ চলিয়! আসিয়াছে কৃঙ্ণই 

বিষুঃর আবতার না বিঞুই কৃষ্ণের অবতার । এই বিবাদ মীমাং- 
সার পক্ষে এই শ্লোকটা বড়ই মুল্যবান্। ূ 

কুষ্ণলারস্ত চরতি স্বগো! ঘত্র স্বভাবতঃ । 

সঙ্দ্েযো যাঁচ্ছয়ে। দেশ শ্রেচ্ছদেশস্ততঃ পর | 

'কৃষ্ণসারনুগ যে শ্তানে স্বভাবতঃ বিচিরণ করিয়া “কৃষ্ণসার” 

নাম প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই ষ্ড্ঞদেশ,। অর্থাহ যজ্ঞদেশ এবং 

কুষ্ণদেশ একই ! 

অত এব যজ্ঞে!বৈ কৃষ্ণ নত বিষুঃ। 

* খা ১০১৯০ 

1 “সরন্বতী পুজা বৈদিক কি পৌরাণিক” শর্ষক প্রংন্ধ হইতে উদ্ধা্ত। 
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কৃষ্ণশব্দের পর বিচরণার্থক স্ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয় করিয়া 

কৃষ্ণসার কথা হইয়াছে । তাহার অর্থ ক্র-্ওছে্দেত্পে বিচরণ- 

কারী। কুষ্ণসার মৃগের অপর নাম কাঞ্চি। এ কথার অর্থ 

ও হুবওলেস্ণজাত । তবেই পাওয়া গেল ক্ম্মগদেশশ ও 

বাহ হঅজন্রছেস্প ও ্টাহাই | যদি যভ্ো বৈ বিষুঁঃ 

এই কথা ঠিক হইত তবে য্জদেশে বিচরণকারী মগের নাম 

হইত “বিধুঃসার” বা “বৈষ্ব”। কিন্তু তাহা না হইয়া যখন, 

উহার নাম পাইতেছি “কুষ্চসার” ও “কাফি”, তখন__ 

স্মভেব্তা ক্রু তু তেন্তা তৈব নিজ 1৮ 
অতএব বিঞুঃই কৃষ্ণের অবতার | / : 
ঝগবেদ বলিয়াছেন প্রত্বলিত নীহারিকা হ্হতে ম্মড্ঞ 

জন্মাইয়াছেন সেই স্বভভ্তই সকল দেবতাদিগের প্রাণ স্বরূপ, 

সেই স্মভ্ঞই সকল দেবতার উপর অদ্বিতীয় দেবতা, সেই 

স্বভন্তহ একমাত্র পুজনীয়,। সেই ্অতিত্র-নন দেহ মধোই 

(ধ ১০1১২১৭,৮3 ১০৮২৫, ৬) সকল দেবতা একত্র 

হইয়াছেন । এখন পাইলাম সেই হ্মতও, খথেদের পরম দেবতা, 

কুম্ম ভিন্ন আর কেহই নহেন। 

“কুকর্মতই আিজেনপ। 

শন্য দেবতাগণ ক্বেগুল্প শাখাম্বরূপ। কৃকর্ষই একমাত্র 

পুপ্তনীয়। যজুর্বেবেদ বলিয়াছেন 'যজ্ঞো বৈ বিষু৪ঃ” (কৃষ্ণ যজুর্বেবদ, 
তৈত্তিরীয় সংহিতা, ১181৩ )। এখন বুবিতেছি ওটা ধোকা । 
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সভেঞ্তা বে কুও৪। 

চতুক্জ বিহু সেই আলাচিচে ছ্বিভুজহ্বুস্ণী- 
হধান্লী হৃম্মেওল্ অন্যভান্প। 

প্রজবলিত নীহারিকা ( তপঃ) হইতে বাহির হইবার কিছু 
কাল পরেই ধাহার হাতে আমাদের পুর্ববপুরুষগণ বংশী 
দেখিয়াছেন, অনবরত সমুদ্রের ঢেউ গায়ে লাগায় কল্পত্রয় ধরিয়া 

যিনি মধুর সঙ্গীতের স্থরে তাহার প্রিয়জনকে রাস লীলায় আহ্বান 

করিয়াছেন, স্ষ্টশ্মিতি প্রলয়কারী সেই আদিদেব যঙ্ঞক অর্থাৎ 
কুন 

প্রণাম, তীহাকেই পুনর্ববার প্রণাম । 

৪ অভীদ্ধতপসোগর্ভশাযিনে 
বেণুধ রিণে । 

আদিদেবায় কুষ্ণ'য বজ্ঞায় 

বৈ নমো নম ॥ 

5 কৃষ্ণার্পণমস্তু | 

পরিশিক্ট সমাণ্ত। 





চিত্র পল্জিচশ্্ 

১। গৌড়পুর বা পুগুবর্ধনের মানচিত্র এই নগরেরই নামান্তর 
নরেন্দ্রপুর ও রামাবতী। ৪ 

মন্তব্য (ক) [০ 1] নগরের ছর্গের নাম 13815088881 না হইয়া 

35013/*1 হইবে । 

(খ) ০111 নগরের পাটালচণ্তীর পূর্ব দিকের অংশের নাম 

[47২419২৮001 

(গ) চ011577 3725৭ হইতে যে রাজপথ দক্ষিণ দিকে গিয়াছে 

তাহার নাম [5৭5৪৪ [২98$) এবং যে নদী দক্ষিণ দিকে 

গিয়াছে তাছার নাম 15715 51705 ( মহানন্দ। )। 

২। ভারতবর্ষের ভূ-তত্ব সম্ন্ধীয় মানচিত্র (0০1981041 1১819 ০ 
11015). 

(ক) (১) ইচ্ছাতে স্থল ভাগের অধিকাংশই 4১1 01)869$) 70010 

অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণের গ্রাপাইট পাথর ব৷ ব্রহ্মশিল1 | মালদহ জেলায়, জনুদ্বীপেরু 

উত্তর পূর্ব দিকে, ব্রহ্ম শিলার যে দেশ ছিল তৎসহ জনুদ্বীপ, অজনাভ, এবং 

শাকছীপ একটি কৃষ্ণবর্ণণ এক পা বাকান, দ্বিভুর্জ, বংশীধারী বা শুলধারী 

ৃমূর্তির মত দেখাইত। উহাতে চারিদিকে স্মুদ্রের ঢেউ লাগিয়া উহ 

হইতে সাধকের মনের অবস্থাতেদে, মধুর সঙ্গীত বা! ক্রন্দনের শব বাছির 

হইত। উহাই ব্ত্রা্সা ব। ঞ্রথহমম কলে কল-বেণুবান্ন-পয় যজ্ঞ 

বা কৃষ্ণের অথব। রোদনশীল রুদ্রের অর্থাৎ “লোকক্ষয়কৃৎ”, “প্রবৃদ্ধি” (মহা) 

*কালের* নুর্তি বলয়! পুর্জিত হহত। এই মুস্তির উপরে লোক বাস করিত 

বলিয়। ইনি “বানু”, ছ্যুতি যুক্ত ব্রহ্মশিল| নিশ্মিত বলিয়া ইনি “দেব” অতএব 

ইনি "বাসুদেব | ইহার পুজা! হইত তাই ইনি “যজ্ঞ” (দেশ)। ইনিই 

বিরাট বা কৃষ্ণের বিশ্বরূপ। যে পওতগণ ( “হুরয়ঃ” ) এই কথ! জানেন 



( ১৯২৪ ) 

তাহারা “বিষুর” ( কৃষ্ণের) এই “পরম” “পদ”, (রূপ) সর্বদাই (“পদ”) 

অর্থাৎ চক্ষু মে'ললেই দেখেন ( *পন্ন্তি” )। আকারে অতি বুছৎ এই জন্ত 

ইঞ্ছার এক মস্তকই সহস্র মস্তক (শীর্ষ), ছুই বাছুই সহজ বাহু, ছুই পদই 
সহত্র পদ । 

(২) হ্িতীম্ত্র ব। পাদ ল্সেল প্রথমে এই যজ্ঞ বা 
কৃষ্ণের মূর্তির নাভিদেশ স্থিত সমুদ্র এবং পার্বতী সমুদ্র হইতে প্রস্ফুটিত 
পন্মের আকারে (09009091) “কুদাপ।” পাহাড় উ্খত হয়। ইহাই 

হরির অর্থাৎ কৃষ্ণের নাভি সরোবর হইতে লৌক পদ্ম উঠার কথার মূল। 

(৩) তৃতীম্ত্র লা শক্পাহ কলেল্স প্রথথত্মে মালদহ 
জেলাস্থিত ও মৃত্তির মন্তক সমুদ্রে ডুবিয়! যায়। তাহাতে মালদহ জেলার 
*পুশড» অর্ধাৎ খণ্ডিত এই নাম হয়। ইহাই এ জেলার নগরদয়ের পপুণ্ড- 
বন্ধন* ও “পু নগর” ( পাওুয়া) নামের ইতিছাল। 

(8) মস্তকহীন যজ্ঞ বা কৃষের মুক্তির গ্জ। ও গোদাবরী নদীর মধোর 

, অংশকে পশ্চিম দিক হইতে দোখলে বরা মুন্তি বলিয়া বোধ হয়, উহ্নার 

দস্কের নিকটে তৃতীয্প বাবরাহ কল্পে উত্থিত (08077087820. 70010) 

গণ্ডওয়ানা পাথরের দেশ দেখিতে পাইবেন। ইহাই কৃষ্জের বরা 

অবতার হইয়া দন্তদ্বার! সমুদ্র হইতে পৃথিবী (দেশ) উঠাইবার কথার 

নিদান। 

(৫) মন্তকহীন কৃষের মুষ্ঠিকে পূর্ব দিক হইতে দেখিলে নৃসিংহ মুস্তি 

বলিয়া বোধ হইবে। ইনিই নুসংহ অবতার । 

(খ। (১) প্রাচান কালের হিমালয়ের পাদদেশের সমুদ্রের নাম 

“হ4”, [ভ্রপুরা পর্বতের লীচের সমুদ্রের নাম "হার এবং রাঢ় দেশের 
শিকটের সমুদ্রের নাম 1[887018 (তরঙ্গ) বা সরম্বান্ অর্থাৎ সবিতা ঝ| 

থাড] 



(১২৫ ) ৬ 

(২) মান (ব) ভূমের লোক, ক্ষীরোদ সমুদ্রের যে অংশে এক্ণ বজদেশ 

আছে, উহ হইতে হুর্ধ্য উঠিতে দেখিত তাই উহার আর এক নাম দিয়াছিল 
নুর সমুদ্র”-- 01661 ১1911010989 যাহাকে ৬৬৪15: 01 61)6 997) 

বলেন। 

(৩) উহ্ছাতে সতী নদী (66)5) পতিত হওয়ায় উহার নাম হয় 

লতী সরঃ। (রাজ তরঙ্গিণী, প্রথম তঃঙগ, ২৫ শ্লোক ড্রষ্টবা )। 

(৪) সতী নদীর সম্মুখে, রুঙ্গপুর জেলায়, এ সমুদ্র মধ মনুঘোর বসতি 

হয় তাই উহ! বিবন্বান্ (0০581)0$). 

(৫) এবসতিস্থান_-দ্বীপ--ধপমুদ্রেরই হ্থষ্টি তাই উচ। প্জগৎসবিতা”ঃ। 

(৬) উহার অংশ |বশেষের নাম হইতে উহ্ছার নাম হয় “হর” অতএব 
ধবল বা! ঢোল সমুদ্র £ শ্বেতার্ঁৰ (১৪810110705) : প্রমথেশ (10106107605); 

হরি £ হরহপ্সি £ হবিহর (12751017521) 569) এবং মবিত1। 

(৭) বঙগদেশের সমুদ্রের নাম হইতে বৃহত্তর ভিমাগয়ের পাদদেশে 

£98590) ১৪৪ পর্যন্ত সমস্ত দমুদ্রেরই লাম হয় ক্গীরোদ (1075015), হর 

(11051, [101 )। হরিহর (151501)026ল17 ১০৪) | 

(৮) মত্প্রণীত কৃষ্ঃওরিত্র বা 401৮17060€ 1২৮188100 09111 এ 

পাইবেন - তথাকথিত সু্্যাপাস কগণ'” উক্ত “সুর্য” সমুদ্রকে ই ধাতারূপে 

হুষ্টিবারী, হরিরূপে পালনকাগী এবং হর রূপে সংহারকারী পরম দেবতার 

মুন্তি কল্পনা করিয়া তাহারই প্রণাম করেন এই বলিয়া £_- 

*নমে] বিবন্বতে ব্রহ্মণ, ভাম্বতে বিষ্ঞুতিজলে । 

জগৎপবিত্রে শুচয়ে সধিত্রে কর্শদায়িনে ॥' 

ইহা আকাশস্থক্ধ্যের প্রণাম মন্ত্র হইতে পারে না, কারণ তাহ। বসতি 

যোগা (বিবস্বান্) ও নহে, জগত অ্ট1 (সবিত1) ও নহে, এবং বঙ্গ”, পদ 

বাঁটও নহে। হইলে--সন্ধাবন্দন!। করিতে বাসয়া গ্রথমেই যাহাকে 



( ১২৬ ) 

“হুর্ধ্যাচন্ত্রমসৌ ধাতা বথাপুর্ববমকল্পয়ৎ” বলিয়! ধাতার স্থষ্ট জড় বন্ত বল! হয় 
তাহাকেই সন্ধা বন্দন! শেষ করিবার সময় প্ধাতা” বা “সবিতা” বলিয়া 
প্রণাম মন্ত্র পাঠ কর। উন্মত্ত প্রলাপ হইয়। দাড়ায়। 

৩। জম্মুদ্বীপের মানচিত্র । 

মস্তব্--কোন কোন পুরাণে জন্দ্ীপের বর্ষবিভাগ ঢ18 £ এর মত 

দেখান হয়। কিন্তু জব্ুত্বীপ বৃত্তাকার, [718 ॥ বৃত্তাকার নহে, অতএব 

উহ! জন্থুবীপের মানচিত্র হইতে পারে না । ছা? 2 তে জন্ুদ্বীপের মানচিত্র 

দেখান হইয়াছে । (মত্প্রণীত [০153 ০01) 1)6 [15601 01 3৩791 

2৪11 ] 6585 84 দ্রষ্টব্য) 

শুদ্ধিপত্র, 
1 পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
/০ ১১ সথধ্যেব সূর্যের 

০ ৮ , বৈরতক রৈবতক 

/% ১২ 00১7০ 00901)1৩ 

১. ৩... রীরপত্থী বীরগ্থ 
9 ১৩ প্রামাণও প্রমাণও 

॥৪/ ২৪ (০5101751015 ০60019110 

৮৪ ৫ 80555 91565 

শু 2851655 9166 

ভ/1|] ৮/]|| 

৮/ ২৩ 41095216178 1095 0019 

৮/ | ২৪ 51519812105 50150610104 

দ৩/ ১২ বাবিলেনর বাবিলনের 
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বলিলেন 

আধারলগ 
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কথা তেও 
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[585 

2,29180105 6152 

থথেদের 

থথেদেই 

13017701015 

10265 

16801881560 

48101016101 

ঘালসন্দ 

ইতিহাস 
তৎপরবর্তা 

শুদ্ধ 

বাবিলনে 

আয়ারলও 

ছুর্দমনীয় 
ষবদ্ধীপের 

কথাতেও 

1)1 17511 

৪৪ 

8£01001189 01৩ 
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ইতিহাস 
তৎপরবর্তী 

৮ হাঙ্সেরী হইতে আইদার হাঙ্গেনী হইতে এদেশে অ'ইসার 

১৯ ফুটনোট (১৯ পৃষ্ঠার আছে) 
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ব্যাকারণের 
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ত্রিপস্তা 

প্রথম 

৩৬৩০৬ 
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( ১২৮: 

পৃষ্ঠ পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 

২৫ ১১,১২,১৩ (২৫ পৃষ্ঠার মধ্যে আছে ) (২৪ পুষ্ঠার নীচে ফুটনোট 

২৬ ৬ ব্রহ্গাণাদি 

২৯ ২২ পঠের 

৩৭ ২ তাবতবর্ষের 

88 ১৩ বোবহয় 

৪৬ € বুণাচি 

২২ সান্মলনের 

দেখির়াল ইবেন 

৫২ ২ এব 

6৮ ১৩ 

৫৭ ১ আদিত:য 

১৮ আরদিতি 

৬১ ৬ বিশ্ব 

ধনিত 

৬২ ৮ স্থেট্ি 

৬৩ ৭ দ্ঘতিমান্ 

৭৫ ৩ অর্থব৷ 

১৭ ক্কৃতসংহর 

৮২ ৬ ষাহার 

৯৪ ঃ ব্রাঙ্মণময় 

৯৮ ১ মন্ত ক যুভ্তত 

১২. অনস্ক দেবেণ 

৯৯ ১১ ক্ষিছু 

হইবে) 
ব'হ্ধণাদি 

পাঠর 

ভারতবর্ষের 

বোধ হয় 

বাঁচি 

সন্মিপনের 

দেখিয়া লইবেন 

এর ॥ 

আদিত্যঃ 

অর্দিতি 

বিশ্বের 

'বাহৃত 

ষষ্ট 

হরি 

অথব! 

কৃতপংকল 

যাহার 

ব্রা্মণময় 

মস্ত ক যুক্ত 

অনন্ত দেবেশ 

কিছু 












